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คํานํา 
 
 

  รายงานประกนัคุณภาพฉบบัน้ี ไดร้วบรวมขอ้มูลทุกดา้นของคณะอกัษรศาสตร์ ทั้งเร่ืองตวัช้ีวดั
ในระบบประกนัคุณภาพโดยตรง และขอ้มูลดา้นอ่ืนๆอนัเป็นผลงานท่ีน่าภาคภูมิใจของคณะฯ   ขอ้มูลท่ี
รวบรวมไดแ้สดงว่า คณะอกัษรศาสตร์มีกิจกรรม โครงการ และผลงานจาํนวนมาก คณาจารยมี์คุณภาพสูง 
เขา้ร่วมประชุมวิชาการ/เสนอผลงานวิชาการ ทั้งระดบัชาติและระดบันานาชาติ  ให้บริการวิชาการทั้งใน
รูปแบบกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ผูท้รงคุณวุฒิ วิทยากร รวมถึงโครงการบริการวิชาการต่างๆ ท่ี
ศูนยบ์ริการวิชาการ และศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติจดับริการเป็นจาํนวนมาก แสดงถึง   
“การเป็นท่ีพึ่งของสงัคมทางวิชาการ” อยา่งไร้ขอ้สงสยั 
 
  รายงานฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยบุคลากรทุกฝ่ายในคณะอกัษรศาสตร์ และคณะผูจ้ดัทาํร่วมมือ
รวบรวม รายงานและตรวจสอบขอ้มูล คณะผูจ้ดัทาํไดทุ่้มเทเวลาเป็นอยา่งมากในการตรวจสอบขอ้มูลจาก
ทุกแหล่ง เรียบเรียง ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล หวงัเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประกนัคุณภาพฉบบัน้ี จะ
สะทอ้นใหเ้ห็นสถานภาพ และคุณภาพท่ีกา้วหนา้ของคณะอกัษรศาสตร์ในภารกิจต่างๆ ขอขอบคุณบุคลากร
ทุกฝ่ายท่ีร่วมกนัทาํรายงานประกนัคุณภาพอนัเป็นประโยชน์แก่การพฒันาคณะอกัษรศาสตร์และวิชาการ
ดา้นน้ีใหม้ัน่คงสืบไป 
 
 

           
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประพจน์ อศัววิรุฬหการ) 

คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ 
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บทสรุปผูบริหาร 
 
 คณะอกัษรศาสตร์ มีกิจกรรมท่ีสร้างความโดดเด่นในปีงบประมาณ 2555 เป็นจาํนวนมาก เม่ือเทียบ
กบัจาํนวนอาจารย ์จาํนวน 186 คน และนิสิตปัจจุบนั  1,538 คน มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

ด้านอาจารย์   (ดูรายละเอียดหน้า 35) 
 อาจารยไ์ดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติ 10 คน  

ระดบัชาติ       10 คน  
ระดบันานาชาติ        -  คน 
 อาจารยเ์ป็นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพ์เิศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 363 รายการ 

ระดบัชาติ  335 รายการ 
ระดบันานาชาติ    28  รายการ 

 อาจารยไ์ปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  รวม 120 รายการ 
ระดบัชาติ   35 รายการ 
ระดบันานาชาติ    85 รายการ 

 อาจารยไ์ปต่างประเทศเพ่ือสร้างความร่วมมือ วิจยัหรือเพิ่มพนูความรู้  12 คน รวม 15 รายการ 
 

ด้านนิสิต (ดูรายละเอียดหน้า 76) 

 นิสิตไดรั้บรางวลั   
นิสิตปัจจุบนั  39 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   44 รายการ  
นิสิตปัจจุบนั  14 คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ  15 รายการ  
ศิษยเ์ก่า   14 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   14 รายการ 
ศิษยเ์ก่า   2 คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ  2 รายการ 
 นิสิตไดรั้บทุนไปต่างประเทศ  จาํนวน 62 คน 
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม  นิสิตเขา้ศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จาํนวน 10 คน   ไดส้าํเร็จ

การศึกษาไป 5 คน  นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมปัจจุบนั (รุ่นท่ี 6-8) มีจาํนวน 25 คน 
 ขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบณัฑิตศึกษา 

ระดบัปริญญาโท 49 คน      จาํนวน  51 รายการ 
ระดบัปริญญาเอก 10 คน      จาํนวน  13 รายการ 
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ด้านกจิกรรม     (ดูรายละเอียดหน้า 92) 
 การจดัการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ รวม  17 คร้ัง 

ระดบัชาติ 9 คร้ัง  
ระดบันานาชาติ  8 คร้ัง 

 การการจดัประชุมวชิาการอ่ืนๆ / บรรยายวชิาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา  37 กิจกรรม 
 กิจกรรมอ่ืนๆ ดา้นวชิาการ กีฬา นนัทนาการ ศิลปวฒันธรรม บาํเพญ็ประโยชน์ และดา้นคุณธรรม

จริยธรรม ท่ีจดัใหนิ้สิตทุกระดบั อาจารย ์บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม  223 กิจกรรม 
 

ด้านการวจัิย  (ดูรายละเอียดหน้า 120) 
 บทความท่ีไดรั้บการอา้งอิง (Citation) จาํนวน 25 บทความ ไดรั้บการอา้งอิง 48 คร้ัง  
 ผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ในปี 2555 จาํนวน 86 รายการ ดงัน้ี 

บทความวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ระดบัชาติ จาํนวน 32 รายการ  
บทความวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบันานาชาติ 27 รายการ 
ผลงานวิชาการอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์27 รายการ 
 

ด้านบริการวชิาการ    (ดูรายละเอียดหน้า 135) 

 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได ้จาํนวน 52 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 11,113 คน 
 โครงการบริการวิชาการแบบไม่มีรายได ้จาํนวน 35 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 13,021 คน  
 ในโครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดน้ี้ มีบริการงานแปล 1 โครงการ ซ่ึงบริการงานแปล 

จาํนวน 1,568 งาน  
 

ด้านนานาชาต ิ    (ดูรายละเอียดหน้า 142) 

 มหาวิทยาลยั/สถาบนัต่างประเทศท่ีมีสญัญาความร่วมมือระดบัคณะ 9 สญัญา 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง 48 คน 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบรับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง 30 คน 
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จากผลการดาํเนินงานต่างๆขา้งตน้น้ี สะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลงานและคุณภาพของคณะฯ ซ่ึงใน
ปีงบประมาณ 2555 น้ี มีการตรวจประเมินคุณภาพ 2 คร้ัง ตามเกณฑม์าตรฐานของสกอ. และสมศ. โดยเป็นการ
ตรวจประเมินตามเกณฑส์กอ. รอบปีการศึกษา 2554 และตรวจประเมินตามเกณฑ ์สมศ. รอบปีการศึกษา 2553 
 สาํหรับการตรวจประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ ์สกอ. คณะอกัษรศาสตร์ ดาํเนินการในทุกดา้นไดใ้น
ระดบัดีและดีมาก และมีผลการประเมินเฉล่ียทุกองคป์ระกอบในระดบัดี เม่ือเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงาน
ท่ีผา่นมา จะเห็นไดว้า่มีพฒันาการท่ีดีข้ึน เน่ืองจากในปีน้ีไม่มีผลการประเมินในองคป์ระกอบใดตํ่ากวา่ระดบัดี 
ดงัเช่นปีก่อนๆ 

องคป์ระกอบ ผลการตรวจ  
ปีการศึกษา 51 

ผลการตรวจ  
ปีการศึกษา 52 

ผลการตรวจ  
ปีการศึกษา 53 

ผลการตรวจ  
ปีการศึกษา 54 

องคป์ระกอบท่ี 1 กระบวนการพฒันาแผน ดี ยงัไม่ได้คุณภาพ ด ี ดี 
องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต ดี ดี ดี ดี 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมพฒันานิสิตนกัศึกษา ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวจิยั พอใช ้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดี 

องคป์ระกอบท่ี 6 การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ พอใช ้  ดี  ดี ดีมาก 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ ยงัไม่ไดคุ้ณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพ 

ดี ดีมาก ด ี ดี 

   สรุปรวมทุกตัวช้ีวดั/องค์ประกอบ ดี ดีมาก ดี ดี 

 
 สาํหรับการตรวจประเมินตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) 
ระดบัอุดมศึกษา มีผลการดาํเนินงานในทุกดา้นอยูใ่นระดบัดี และดีมากเช่นกนั และมีผลการดาํเนินงานเฉล่ีย 
อยูใ่นระดบัดีมาก 
ตวับ่งช้ีคุณภาพ คะแนนหลงัการตรวจประเมิน 

ด้านคุณภาพบัณฑติ ด ี

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดีมาก 

ด้านงานการบริการวิชาการแก่สงัคม ดีมาก 

ด้านการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ดีมาก 

ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน ด ี

ด้านการพัฒนาและประกนัคุณภาพภายใน ด ี

กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลักษณ์ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ดีมาก 

    เฉล่ีย ดีมาก 
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1.1 ประวัติ และโครงสรางหนวยงาน 
จากคณะอกัษรศาสตร์และวทิยาศาสตร์มาเป็นคณะอกัษรศาสตร์ 
เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวไดเ้สด็จพระราช

ดาํเนินมาทรงวางศิลาฤกษตึ์กบญัชาการโรงเรียนขา้ราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั (ตึกอกัษรศาสตร์ 1 เดิมหรืออาคารมหาจุฬาลงกรณ์ในปัจจุบนั) และในวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ.2459 
ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัข้ึนเป็นมหาวิทยาลยัสังกดัในกระทรวงธรรมการและพระราชทาน
นามว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อีก 1 ปีต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2460 พระเจา้นอ้งยาเธอกรมหม่ืนชยันาท
นเรนทร ซ่ึงเป็นอธิการบดีกรมมหาวิทยาลยัในกระทรวงธรรมการพระองคแ์รกไดท้รงตั้งคณะอกัษรศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ข้ึนซ่ึงเป็นหน่ึงในส่ีคณะท่ีไดมี้การจดัตั้งข้ึน อีกสามคณะไดแ้ก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หม่อมเจา้พนูศรีเกษม เกษมศรี ทรงเป็นคณบดีของคณะอกัษร
ศาสตร์และวทิยาศาสตร์องคแ์รก ระหวา่ง พ.ศ. 2461-2468  

เม่ือแรกก่อตั้ง คณะอกัษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์มุ่งสอนวิชาเตรียมแพทยเ์ป็นส่วนใหญ่ วิชาท่ีจดั
สอนมี เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส และประวติัศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2471 จึงไดเ้ปิด
สอนวิชาอกัษรศาสตร์ หลกัสูตรสามปี ผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรน้ีจะไดรั้บประกาศนียบตัรครูมธัยม
อกัษรศาสตร์ (ป.ม.) ในสองปีแรกวิชาท่ีสอนเป็นวิชาอกัษรศาสตร์โดยเฉพาะ มีวิชาภาษาไทยภาษาบาลี 
ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรรมวิภาค และคณิตศาสตร์ ในภายหลงัไดเ้พิ่ม
ภาษาเยอรมนัข้ึนอีกวิชาหน่ึง หลงัจากนั้นจึงเรียนวิชาครูอีกหน่ึงปี ในปี พ.ศ. 2473 มีผูส้าํเร็จการศึกษาใน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรครูมธัยมอกัษรศาสตร์ (ป.ม.) รุ่นแรก 16 คน ในปี พ.ศ.2473น้ีไดเ้ปิดสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรสามปี โดยจดัสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในสองปีแรกและวิชาครูในปีท่ี 3 ทาํนองเดียวกนั
กบัวิชาอกัษรศาสตร์ ผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรน้ีจะไดรั้บประกาศนียบตัรครูมธัยมเช่นกนั 

ต่อมาในปี พ.ศ.2476 ไดมี้พระราชกฤษฎีกาแยกคณะอกัษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกจากกนัเป็น
สองคณะ คือ คณะอกัษรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์แบ่งออกเป็นแผนกอกัษรศาสตร์
และแผนกฝึกหดัครู แต่ในปีเดียวกนันั้นเองคณะอกัษรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ไดก้ลบัยบุรวมเป็นคณะ
เดียวกนัอีกและแบ่งงานออกเป็น9 แผนก คือ แผนกสารบรรณและหอสมุดของคณะ แผนกเคมีแผนกฟิสิกส์ 
แผนกชีววิทยา แผนกคณิตศาสตร์ แผนกภาษาไทยและโบราณตะวนัออก แผนกภาษาปัจจุบนั แผนก
ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ และแผนกฝึกหดัครู 
 

ในดา้นการสอน มีการปรับปรุงหลกัสูตรให้สอนถึงขั้นปริญญาบณัฑิตใน พ.ศ. 2477 อกัษรศาสตร
บณัฑิตรุ่นแรกท่ีสาํเร็จการศึกษาเม่ือ พ.ศ.2478 มีจาํนวน 33 คน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 ไดเ้ปิดสอนในขั้นปริญญามหาบณัฑิตในแผนกวิชาภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ 
มีผูส้าํเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิตรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2487 จาํนวน 2 คน  
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ในปี พ.ศ. 2486 ไดมี้การแยกคณะอกัษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกเป็นคณะอกัษรศาสตร์และคณะ
วิทยาศาสตร์ ต่างหากจากกนัอีกคร้ังหน่ึง แต่ยงัมีคณบดีคนเดียวกนัและมีการบริหารงานร่วมกนัต่อมาในปี 
พ.ศ.2491 คณะอกัษรศาสตร์ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น คณะอกัษรศาสตร์และครุศาสตร์ เพื่อเปิดการสอนในขั้น
ปริญญาครุศาสตรบณัฑิตข้ึน ในขณะนั้นคณะอกัษรศาสตร์และครุศาสตร์มีแผนกวิชาต่างๆรวม 4 แผนกวิชา
คือ แผนกวิชาภาษาไทยและโบราณตะวนัออก แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาภูมิศาสตร์และ
ประวติัศาสตร์ และแผนกวิชาครุศาสตร์ 

ในปี พ.ศ. 2493 คณะอกัษรศาสตร์และครุศาสตร์ไดแ้ยกการบริหารเป็นอิสระจากคณะวิทยาศาสตร์ มี
คณบดีของตนเอง ในปี พ.ศ. 2498 ไดจ้ดัตั้งแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์เพิ่มข้ึนอีกแผนกหน่ึงในคณะอกัษร
ศาสตร์ และ ครุศาสตร์ 

พ.ศ. 2500 แผนกวิชาครุศาสตร์ไดรั้บการยกฐานะเป็นคณะครุศาสตร์ แยกตวัออกไปจากคณะอกัษรศาสตร์  
พ.ศ. 2504 มีการจดัแบ่งแผนกวิชาในคณะอกัษรศาสตร์ใหม่ ประกอบดว้ย 6 แผนกวิชา คือ แผนกวิชา

ภาษาไทย แผนกวิชาภาษาตะวนัออก แผนกวิชาภาษาองักฤษ แผนกวิชาภาษาตะวนัตก แผนกวิชาภูมิศาสตร์
และประวติัศาสตร์ และแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ ในปี พ.ศ.2514 มีการจดัตั้งแผนกวิชาปรัชญาข้ึน รวมทั้ง
จดัตั้งแผนกวิชาศิลปการละครในปี พ.ศ. 2515 ในปีเดียวกนัน้ีเอง ไดแ้ยกแผนกวิชาภูมิศาสตร์ออกมาเป็น
แผนกวิชาหน่ึงต่างหากดว้ย 

ในปี พ.ศ. 2517 คณะอกัษรศาสตร์เปิดสอนระดบัปริญญาอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิตเป็นคร้ังแรกใน
แผนกวิชาภาษาไทย แขนงวิชาภาษาและวรรณคดี มีผูจ้บการศึกษาคนแรกเม่ือ พ.ศ. 2521 

ปี พ.ศ. 2520 จดัตั้งแผนกวิชาภาษาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2522 เปล่ียนจากคาํว่า “แผนกวิชา” เป็น 
“ภาควิชา” ตามพระราชบญัญติัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2522 และในปี พ.ศ. 2540 จดัตั้งภาควิชา
วรรณคดีเปรียบเทียบ 

จนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2555) คณะอกัษรศาสตร์ไดผ้ลิตอกัษรศาสตรบณัฑิตไปแลว้ 76 รุ่น  มีหลกัสูตร           
อกัษรศาสตรบณัฑิตประกอบดว้ยสาขาวิชาเอก 14  สาขา วิชาโท 24 สาขา หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต 
1 หลกัสูตร และมีหลกัสูตรนานาชาติ 1 หลกัสูตร สําหรับหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา มีหลกัสูตรระดบั
มหาบณัฑิต 19 หลกัสูตร และระดบัดุษฎีบณัฑิต 9 หลกัสูตร  ในจาํนวนน้ีมีหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอน
เป็นภาษาองักฤษอยู ่2 หลกัสูตร และจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาฝร่ังเศส 2 หลกัสูตร   เป็นหลกัสูตรสห
สาขาวิชาท่ีรับผิดชอบร่วมกบัคณะและสถาบนัอ่ืน ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในระดบัมหาบณัฑิต 4 
หลกัสูตรและในระดบัดุษฎีบณัฑิต 1 หลกัสูตร 
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1.2 รายช่ือผูบริหารคณะอักษรศาสตร  
 

คณบด ี

 
 
 
 
 
 
 

 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประพจน ์ อศัววิรุฬหการ 

คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ 
 
 

รองคณบด ี

 
 
 

  

ผศ. ม.ร.ว.กองกาญจน์ ตะเวทีกลุ ผศ.ดร. ชมนาด  ศีติสาร ผศ.สุนิจ  สุตณัฑวบิูลย ์
                        ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวางแผนและพฒันา                         ฝ่ายวชิาการ 

 
 

    
รศ.ดร.ก่ิงกาญจน์ เทพกาญจนา ผศ.สรรควฒัน์ ประดิษฐพงศ ์ รศ.สุรภีพรรณ  ฉตัราภรณ์ อ.เนณุภา  สุภเวชย ์
                 ฝ่ายวิจัย ฝ่ายกจิการนิสิต ฝ่ายวิรัชกจิ ฝ่ายประกนัคุณภาพ 
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หัวหน้าภาควชิา 

 

 
 

 

 

อ.ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ ผศ.ดร.ณฐัมา พงศไ์พโรจน์ ผศ.สุวมิล รุ่งเจริญ 
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ประวตัิศาสตร์ 

 

   

ผศ.ดร.ศิริวไิล  ธีระโรจนารัตน์ ผศ.ดร.สมศกัด์ิ ศรีบริสุทธ์ิสกลุ อ.ดงักมล  ณ  ป้อมเพชร 
ภูมศิาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ ศิลปการละคร 

 
 

  
อ.ธิดาวดี สกลุโพน รศ.ดร.วโิรจน์  อรุณมานะกลุ ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร 

ปรัชญา ภาษาศาสตร์ วรรณคดเีปรียบเทยีบ 
 

 
 

รศ.มณฑา พิมพท์อง     ผศ.ดร.หน่ึงฤดี  โลหผล 
                       ภาษาตะวนัออก            ภาษาตะวนัตก 
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1.3 วิสัยทัศน/พันธกิจ/ภารกิจหลักของหนวยงาน  
  

 

 

วสัิยทศัน์ 

คณะอกัษรศาสตร์จะดาํรงความเป็นเลิศทางวิชาการในระดบัชาติและพฒันาสู่ระดบันานาชาติ 
 

ปรัชญา/ ปณธิาน 

คณะอกัษรศาสตร์เป็นผูน้าํในการสร้างและถ่ายทอดความรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือความกา้วหนา้ทางวิชาการและภูมิปัญญาของสงัคม 

 
พนัธกจิ 

คณะอกัษรศาสตร์เป็นสถาบนัวิชาการขั้นสูงท่ีมุ่งบุกเบิก คน้ควา้ พฒันา ถ่ายทอดและ
เผยแพร่องคค์วามรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสนองความตอ้งการของสงัคมทั้งดา้น
วิชาการและวชิาชีพ  และเป็นกลไกสร้างสมดุลในการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื   

 
วตัถุประสงค์ 

1) ผลิตบณัฑิตทุกระดบัท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นอกัษรศาสตร์เป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ 
สามารถคิดและวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถเป็นผูน้าํสังคมได ้มีโลก
ทศัน์กวา้ง สามารถประยกุตค์วามรู้และปรับตนใหเ้ขา้กบัพลวตัของการเปล่ียนแปลงในทุกๆ ดา้น 

2) สร้างองคค์วามรู้และผลิตงานวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดบันานาชาติ 
3) ใหบ้ริการทางวิชาการดา้นมนุษยศาสตร์และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันาบุคคลและองคก์รในสงัคม 
4) สืบสานและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
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1.4 ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร 
ตลอดระยะเวลา 96 ปีท่ีไดด้าํเนินการมา คณะอกัษรศาสตร์ไดใ้หค้วามสาํคญัแก่คุณภาพของอาจารย ์

นิสิต การจดัการเรียนการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารยแ์ละการใหบ้ริการทางวชิาการแก่
สงัคมเป็นอยา่งยิง่ เม่ือสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไดมี้มติเห็นชอบระบบประกนัคุณภาพทางวิชาการในการ
ประชุมคร้ังท่ี 576 เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2540 คณะอกัษรศาสตร์กไ็ดด้าํเนินการตามระบบท่ีกาํหนดข้ึน
ในขณะนั้นในดา้นต่าง ๆ หลายดา้น และไดใ้ชม้าตรฐานประกนัคุณภาพสาํหรับหน่วยงานดา้นการเรียนการ
สอน: CU-QA 84.1 เป็นมาตรฐานสาํหรับดาํเนินการเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์ตาม
มติคณะกรรมการอาํนวยการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2544 เม่ือวนัท่ี 29 
สิงหาคม พ.ศ. 2544 เป็นตน้มา ซ่ึงต่อมาในปี 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดพ้ฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ดงักล่าวโดยผนวกรวมมาตรฐาน CU-QA 84.1  84.2  84.3 และ 84.4 เขา้ดว้ยกนัจนเหลือระบบเพียงหน่ึงเดียว
ในช่ือระบบประกนัคุณภาพ  มาตรฐาน CU-QA 84 ทั้งน้ีในปี 2551 ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดก้าํหนดใหส้ถาบนัอุดมศึกษานาํตวัช้ีวดัและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
พฒันาข้ึนไปใชใ้นการพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานการศึกษา ตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้ไป 
จึงถือวา่ระบบดงักล่าวเป็นมาตรฐานสาํหรับการดาํเนินการเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพของคณะอกัษร
ศาสตร์ดว้ยเช่นกนั ระบบคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์ในปัจจุบนั จึงมีดงัน้ี 

ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร 
ปัจจุบนั คณะอกัษรศาสตร์ มีการดาํเนินการภายใตร้ะบบประกนัคุณภาพ 3 ระบบ ดงัน้ี  
1. ระบบคุณภาพ CU-QA 84 ในปลายปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลยัไดพ้ฒันาระบบประกนั

คุณภาพ CU-QA 84 ของมหาวิทยาลัยท่ีใช้มาตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2546 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2549 
มหาวิทยาลยัไดเ้ร่ิมประชาสมัพนัธ์ใหทุ้กหน่วยงานทราบถึงระบบคุณภาพ CU-QA 84 ท่ีปรับปรุงใหม่ 
คณะอกัษรศาสตร์ก็ไดเ้ร่ิมดาํเนินการเก็บขอ้มูลตามตวัช้ีวดัของระบบคุณภาพ       CU-QA 84 ตั้งแต่
นั้นมา ซ่ึงไดมี้การทบทวนระบบคุณภาพ CU-QA 84 และปรับตวัช้ีวดัใหม่ในปี 2552 ปัจจุบนัมีการ
ประกนัคุณภาพดงัน้ี  

การประกนัคุณภาพกระบวนการหลกั ไดแ้ก่ 
(1) หลกัสูตร การเรียนการสอน และบณัฑิต โดยใชร้ะบบประกนัคุณภาพหลกัสูตรของ

มหาวิทยาลยั (CU-CQA) ประกอบดว้ยปัจจยัคุณภาพ 16 ขอ้ 
(2) กระบวนการวจิยัและงานวิจยั โดยใชร้ะบบประกนัคุณภาพการวิจยัของมหาวิทยาลยั (CU-RQA) 

ประกอบดว้ยปัจจยัคุณภาพ 19 ขอ้ 
(3) การใหบ้ริการและสนบัสนุน ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัคุณภาพ 15 ขอ้ และตวัช้ีวดัความเส่ียง 8 ขอ้ 
(4) การบริการวิชาการ ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัคุณภาพ 20 ขอ้ และตวัช้ีวดัความเส่ียง 4 ขอ้  
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การประกนัคุณภาพกระบวนการสนบัสนุน ไดแ้ก่ 
(1) การบริหารจดัการหน่วยงาน ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัคุณภาพ 3 ขอ้ และตวัช้ีวดัความเส่ียง 1 ขอ้ 
(2) การบริหารขอ้มูล สารสนเทศ และความรู้ ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัคุณภาพ 2 ขอ้ และตวัช้ีวดัความเส่ียง 1 ขอ้ 
(3) การบริหารสินทรัพยแ์ละกายภาพ ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัคุณภาพ 1 ขอ้ และตวัช้ีวดัความเส่ียง 1 ขอ้ 
(4) การบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัคุณภาพ 3 ขอ้ และตวัช้ีวดัความเส่ียง 2 ขอ้ 
(5) การบริหารงบประมาณและการเงิน ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัคุณภาพ 1 ขอ้ และตวัช้ีวดัความเส่ียง 1 ขอ้ 
(6) การตรวจติดตาม การป้องกนั และการรับมือ ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัคุณภาพ 3 ขอ้ และตวัช้ีวดัความเส่ียง 2 ขอ้ 

 

2.  ตัวบ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 
ด้านของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คณะอกัษรศาสตร์มีการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน
ตามองคป์ระกอบคุณภาพ 9 ดา้นของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี 2551  เป็นตน้มา เกณฑ์
มาตรฐานน้ี เดิมประกอบดว้ยขอ้มูลพื้นฐานรวม 174 ขอ้ และตวัช้ีวดัรวม 41 ตวัช้ีวดัโดยแบ่งเป็นองคป์ระกอบ
คุณภาพ 9 ดา้น ซ่ึงไดมี้การทบทวนและปรับปรุงขอ้มูลพื้นฐาน และตวัช้ีวดั ใหม่ และใชต้รวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาในปีการศึกษา 2553  มีจาํนวนขอ้มูลพื้นฐานใหม่ 256 ขอ้ และตวัช้ีวดัใหม่ จาํนวน 23 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี  

(1) ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการดาํเนินการ ประกอบดว้ย 1 ตวัช้ีวดั 
(2) การผลิตบณัฑิต ประกอบดว้ย 8 ตวัช้ีวดั  
(3) กิจกรรมพฒันานกัศึกษา ประกอบดว้ย 2 ตวัช้ีวดั  
(4) การวิจยั ประกอบดว้ย 3 ตวัช้ีวดั  
(5) การบริการวิชาการแก่สงัคม ประกอบดว้ย 2 ตวัช้ีวดั  
(6) การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม ประกอบดว้ย 1 ตวัช้ีวดั  
(7) การบริหารและการจดัการ ประกอบดว้ย 4 ตวัช้ีวดั  
(8) การเงินและงบประมาณ ประกอบดว้ย 1 ตวัช้ีวดั  
(9) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ประกอบดว้ย 1 ตวัช้ีวดั 

 

3.  ตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประกอบดว้ย ตวับ่งช้ี 18 ตวับ่งช้ี   ดงันี ้

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน 15 ตวับ่งช้ี แบ่งเป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

(1) ดา้นการผลิตบณัฑิต 4 ตวับ่งช้ี  
(2) ดา้นงานวิจยัและสร้างสรรค ์3 ตวับ่งช้ี 
(3) ดา้นการบริการวิชาการแก่สงัคม 2 ตวับ่งช้ี 
(4) ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 2 ตวับ่งช้ี 
(5) ดา้นการบริหารและการพฒันาสถาบนั 3 ตวับ่งช้ี 
(6) ดา้นการพฒันาและประกนัคุณภาพภายใน 1 ตวับ่งช้ี 
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กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์  จาํนวน 2 ตวับ่งช้ี 
กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม  จาํนวน 1 ตวับ่งช้ี 

 

เอกสารการประกันคุณภาพท่ีใช  
เอกสารการประกนัคุณภาพของระบบคุณภาพท่ีคณะอกัษรศาสตร์ใช ้มีดงัน้ี 

(1) คู่มือคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุงคร้ังท่ี 5) วนัท่ี 10 มิถุนายน 2552 
(2) คู่มือขั้นตอนปฏิบติังาน เร่ือง การตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) วนัท่ี 26 มกราคม 2548 
(3) คู่มือขั้นตอนปฏิบติังาน เร่ือง การแกไ้ข/ปรับปรุง คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฉบบัท่ี 1 

(ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) วนัท่ี 10 มิถุนายน 2552 
(4) ระบบประกนัคุณภาพ CU-QA 84  2552 
(5) ระบบประกนัคุณภาพหลกัสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (CU-CQA) ฉบบัท่ี 1 วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2548 
(6) ระบบประกนัคุณภาพการวจิยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (CU-RQA) ฉบบัท่ี 1 วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2550 
(7) คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2553 (พมิพค์ร้ังท่ี 1 มกราคม 2554) 
(8) คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดบัอุดมศึกษา ฉบบัสถานศึกษา (แกไ้ข

เพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554) ของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   (สมศ.) 
  

การบริหารคุณภาพ  
การประกนัคุณภาพภายในคณะอกัษรศาสตร์ดาํเนินการโดยผา่นคณะกรรมการ 3 ชุด ไดแ้ก่ 
(1) คณะกรรมการอาํนวยการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์  มีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย วางแผน 

พฒันา และอนุมติัการดาํเนินการดา้นคุณภาพ  
(2) คณะกรรมการดาํเนินการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ มีหนา้ท่ีวางแผนดาํเนินงานการ

ประกนัคุณภาพและการบริหารความเส่ียงของคณะฯ ติดตามความกา้วหนา้ของการดาํเนินงาน  
 คณะกรรมการชุด (1) และ (2) มีคณบดีทาํหนา้ท่ีเป็นประธานกรรมการ 
(3) คณะกรรมการประสานงานการประกนัคุณภาพ มีหนา้ท่ีรายงานขอ้มูลตามภารกิจและเตรียมความ

พร้อมเพ่ือรับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ในชุดน้ี รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพซ่ึงเป็นผูแ้ทนฝ่าย
บริหารดา้นประกนัคุณภาพ (QMR) ของคณะอกัษรศาสตร์ดว้ย ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานกรรมการ 
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1.5 ทรัพยากร  

งบประมาณ  
 

แหล่งสนับสนุนงบประมาณ-รายได้ ประจําปีงบประมาณ 2555   
งบประมาณเงินรายได ้  76,000,000 ลา้นบาท  
งบประมาณเงินแผน่ดิน   44,895,600 ลา้นบาท 
รวมงบประมาณท่ีไดรั้บ  120,895,600  ลา้นบาท 

76,000,000

44,895,600
เงนิแผน่ดนิ

เงนิรายได้

 
 

บุคลากร  
  จํานวนเจ้าหน้าทีส่นับสนุน  

ลําดับที ่ ประเภท 2555 

1 ข้าราชการสายสนับสนุน 1 

2 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 74 

3 ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณแผ่นดิน 8 

4 พนักงานเปลี่ยนสถานภาพ 33 

5 พนักงานวิสามัญ 2 

รวม 118 
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จํานวนอาจารย์ ปีงบประมาณ 2555 จําแนกตามภาควชิา/ตาํแหน่งวชิาการ/วุฒิการศึกษาสูงสุด  

 
หน่วยงาน 

ข้า
รา

ชก
าร

 ส
าย

 ก
. 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าลั
ย 

พน
ักง

าน
เป

ลี่ย
นส

ถา
นภ

าพ
 

ลูก
จ้า

งช
าว

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

พน
ักง

าน
วิส

าม
ัญ 

รวม 

ตาํแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา 

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม ป.เอก ป.โท ป.ตรี รวม 

1 ภาควิชาภาษาไทย 6 9 5 0 0 20 1 3 4 12 20 15 5 0 20 

2 ภาควิชาภาษาตะวันออก 4 14 9 3 0 30 0 5 9 16 30 18 12 0 30 

3 ภาควิชาภาษาอังกฤษ 1 7 17 10 0 35 0 4 11 20 35 11 19 5 35 

4 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 1 6 4 0 0 11 0 3 2 6 11 8 3 0 11 

5 ภาควิชาภาษาตะวันตก 6 13 8 8 1 36 1 3 7 25 36 17 19 0 36 

6 ภาควิชาปรัชญา 1 4 6 0 0 11 1 3 2 5 11 9 2 0 11 

7 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 3 5 1 0 0 9 0 0 3 6 9 4 5 0 9 

8 ภาควิชาศิลปการละคร 3 2 3 0 0 8 0 2 2 4 8 1 7 0 8 

9 ภาควิชาภูมิศาสตร์ 0 6 0 0 0 6 0 1 2 3 6 2 4 0 6 

10 ภาควิชาภาษาศาสตร์ 2 4 1 0 0 7 1 2 1 3 7 6 1 0 7 

11 
ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ 

0 6 4 0 0 10 0 2 4 4 10 9 1 0 10 

12 หน่วยวิชาอารยธรรมไทย 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 2 

13 ศูนย์การแปลและการล่ามฯ 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 

รวมทั้งสิ้น 28 78 58 21 1 186 4 28 47 107 186 101 80 5 186 

 
 

*ขอ้มูลจาํนวนอาจารยต์ามตารางน้ี ไม่รวมอาจารยช์าวต่างชาติประจาํหลกัสูตรนานาชาติอีก 2 คน สามารถดูรายช่ือ
อาจารยไ์ดท่ี้ภาคผนวก 
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สารนเิทศ 

การพฒันาทรัพยากรสารนิเทศ    ศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์ ไดจ้ดัหาหนงัสือ วารสาร  ส่ือโสต
ทศัน์ และ    ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามการคดัเลือกของคณาจารยป์ระจาํภาคและหลกัสูตร  รวมทั้งรับบริจาคและ
ไดจ้ดัระบบ   ทาํรายการพร้อมใหบ้ริการ  ดงัตารางท่ี 1 และ 2 

 

ตารางที ่1    จาํนวนทรัพยากรสารนิเทศของศูนยฯ์ ปีงบประมาณ 2554 และ 2555 
 

ประเภท หน่วย ทรัพยากรทีจ่ัดซ้ือ ทรัพยากรทีไ่ด้รับบริจาค ทรัพยากรทีม่ีทั้งหมด 

  2554 2555 2554 2555 2554 2555 

หนงัสือ เล่ม 2,828 2,307 1,918 1,511 210,952 214,770 
วิทยานิพนธ์/ 
รายงานการวจิยั 

เล่ม - - 418 52 5,379 5,431 

วารสาร ช่ือ 75 57 206 184 281 241 

วีดิทศัน ์  เร่ือง - - - 1 2,770 2,771 

เทปบนัทึกเสียง เร่ือง - - - - 804 804 

ซีดีรอม  เร่ือง 83 23 26 82 1,129 1, 234 
ดีวีดี/วีซีดี เร่ือง 14 9 71 60 515 584 

สไลด ์ เร่ือง - - - - 11 11 

เคร่ืองแต่งกาย  /ผา้
ทอมือ 

ช้ิน - - - - 325 
 

325 

เกมฝึกสมอง เกม 2 2 1 - 5 7 
 

 

ตารางที ่2   ทรัพยากรสารนิเทศท่ีจดัซ้ือในปีงบประมาณ 2555 แยกตามสาขาวิชา (Subject)                 
  

สาขาวชิา หนังสือ 
(เล่ม) 

วารสาร 
(ช่ือเร่ือง) 

ซีดีรอม 
(ช่ือเร่ือง) 

ดีวดีี/วซีีด ี
(ช่ือเร่ือง) 

การละคร 39    
ความรู้ทัว่ไป 53 23   
บรรณารักษศาสตร์ 50 1   
ปรัชญา 84 5   
ประวติัศาสตร์ 311 1 2  
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ตารางที ่2   ทรัพยากรสารนิเทศท่ีจดัซ้ือแยกตามสาขาวิชา (Subject)  (ต่อ)               
 

สาขาวชิา หนังสือ 
(เล่ม) 

วารสาร 
(ช่ือเร่ือง) 

ซีดรีอม 
(ช่ือเร่ือง) 

ดวีดี/ีวซีีด ี
(ช่ือเร่ือง) 

ภาษาและวรรณคดีเกาหลี 7  3  
ภาษาและวรรณคดีจีน 210  11  
ภาษาและวรรณคดีญ่ีปุ่น 71 5 3 2 
ภาษาและวรรณคดีทิเบต     
ภาษาและวรรณคดีไทย 365 1   
ภาษาและวรรณคดีบาลี-สนัสกฤต 14    
ภาษาและวรรณคดีโปรตุเกส 28    
ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส 76 3   
ภาษาและวรรณคดีพม่า     
ภาษาและวรรณคดีมาเลย ์ 15    
ภาษาและวรรณคดีเยอรมนั 80 1   
ภาษาและวรรณคดีรัสเซีย 20    
ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม 7    
ภาษาและวรรณคดีสเปน 44  3 3 
ภาษาและวรรณคดีองักฤษ 259  1  
ภาษาและวรรณคดีอาหรับ     
ภาษาและวรรณคดีอิตาเลียน 50    
ภาษาศาสตร์ 157 9   
ภูมิศาสตร์ 51 4  4 
วิทยาศาสตร์  1   
ศาสนา 42 1   
ศิลปะและดนตรี 10    
สงัคมศาสตร์ 264 2   

รวม 2,307 57 23 9 
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1.6 ผลผลิต  

หลักสูตร    
จาํนวนหลกัสูตรและรายช่ือหลกัสูตรท่ีเปิดสอนภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  2554  และภาค

การศึกษาตน้ ปีการศึกษา  2555 
 

หลกัสูตรระดับปริญญาตรี 
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551  และหลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2552) 
 1.1  สาขาวิชาภาษาไทย 
 1.2  สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
 1.3  สาขาวิชาประวติัศาสตร์ 
 1.4  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
 1.5  สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา 
 1.6  สาขาวิชาปรัชญา 
 1.7  สาขาศิลปการละคร 
 1.8  สาขาวิชาภาษาบาลีและสนัสกฤษ 
 1.9  สาขาวิชาภาษาจีน 
 1.10  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
 1.11  สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 
 1.12  สาขาวิชาภาษาเยอรมนั 
 1.13  สาขาวิชาภาษาสเปน 
 1.14  สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน 
 
หลกัสูตรระดับปริญญาตรี  (หลกัสูตรนานาชาติ) 
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม  (หลกัสูตรนานาชาติ)   หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2551 
 

หลกัสูตรประกาศนียบัตร 
1.  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาการล่ามเพ่ือชุมชน (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 
 

หลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาโท) 
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553) 
2.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาภาษาองักฤษ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552) 
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3.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาประวติัศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552) 
4.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศึกษา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) 
5.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
6.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาปรัชญา (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551) 
7.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาศิลปการละคร (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2549)  
8.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2550) 
9.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ   (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549) 
10.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาบาลีและสนัสกฤต  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2545) 
11.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551) 
12.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2548) 
13.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ  (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2549) 
14.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551) 
15.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาเยอรมนั  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552)           
16.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาพทุธศาสน์ศึกษา (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2541)   
17.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการแปลและการล่าม  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552) 
 

หลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาโท)  หลกัสูตรนานาชาต ิ
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสสู่โลกธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ)  หลกัสูตรใหม่ 
     พ.ศ. 2548 
2.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553      
 

หลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาเอก) 
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549)      
2.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวิชาประวติัศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552) 
3.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวิชาปรัชญา (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551) 
4.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวิชาภาษาศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2550) 
5.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2551) 
6.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551)  
7.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวิชาภาษาเยอรมนั  (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2546) 
8.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ  (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2546) 
9.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา  (หลกัสูตรนานาชาติ)   หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2548  
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จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคต้น  ปีการศึกษา 2555  แยกตามสาขาวชิา 

สาขาวชิา ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที ่ 2 ช้ันปีที ่ 3 ช้ันปีที ่4 รวมทั้งหมด 
ยงัไม่แยกสาขาวิชา 282 - - - 282 
สาขาวิชาภาษาไทย 13 14 6 18 51 
สาขาวิชาภาษาองักฤษ - 98 88 88 274 
สาขาวิชาประวติัศาสตร์ - 11 25 16 52 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 17 21 23 25 86 
สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา - 11 16 7 34 
สาขาวิชาปรัชญา - 8 3 3 14 
สาขาวิชาศิลปการละคร - 16 11 11 38 
สาขาวิชาภาษาบาลีและสนัสกฤต - - 1 - 1 
สาขาวิชาภาษาจีน - 34 25 43 102 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น - 36 46 53 135 
สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส - 19 6 17 42 
สาขาวิชาภาษาเยอรมนั - 8 16 9 33 
สาขาวิชาภาษาสเปน 8 10 14 18 50 
สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน - 14 12 9 35 

 รวม 320 300 292 317 1,229 

 
 

จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรนานาชาติ ภาคต้น  ปีการศึกษา 2555   

สาขาวชิา ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที ่ 2 ช้ันปีที ่ 3 ช้ันปีที ่4 รวมทั้งหมด 
สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรม 100 76 70 63 309 

 
 
 

รวมนิสิตปริญญาตรีทั้งหมด        1,538 คน 
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จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น  ปีการศึกษา 2555  แยกตามสาขาวชิา 

สาขาวชิา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ไทยศึกษา  16 19 35 
ภาษาไทย   48 31 79 
ภาษาองักฤษ  27 - 27 
ประวติัศาสตร์  25 7 32 
ภูมิศาสตร์  - - - 
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์ 

22 - 22 

ปรัชญา  14 7 21 
ศิลปการละคร 23 - 23 
ภาษาศาสตร์  19 41 60 
วรรณคดีเปรียบเทียบ  37 - 37 
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ - 14 14 
ภาษาบาลีและสนัสกฤต  9 - 9 
ภาษาจีน   16 7 23 
ภาษาญ่ีปุ่น 11 - 11 
ภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 12 - 12 
ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส 7 1 8 
ภาษาเยอรมนั   7 1 8 
การแปลและการล่ามฯ   93 - 93 
พทุธศาสน์ศึกษา 2 - 2 

รวม 388 128 516 
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จํานวนบัณฑิต 
 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2554  แยกตามสาขาวชิา 
 

สาขาวชิา จํานวน 

ภาษาไทย   21 

ภาษาองักฤษ  91 

ประวติัศาสตร์  8 

ภูมิศาสตร์  17 

สารนิเทศศึกษา  24 

ปรัชญา  5 

ศิลปการละคร 13 

ภาษาบาลีและสนัสกฤต  - 

ภาษาจีน   30 

ภาษาญ่ีปุ่น 32 

ภาษาฝร่ังเศส  17 

ภาษาเยอรมนั   14 

ภาษาสเปน 22 

ภาษาอิตาเลียน 9 

รวม 303 
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จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2554  แยกตามสาขาวชิา 
 

สาขาวชิา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ไทยศึกษา 1 5 6 
ภาษาไทย   14 4 18 
ภาษาองักฤษ  9 - 9 
ประวติัศาสตร์  2 - 2 
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 4 - 4 
ปรัชญา  2 - 2 
ภาษาศาสตร์  5 1 6 
วรรณคดีเปรียบเทียบ  5 - 5 
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ  - 2 2 
ศิลปการละคร 3 - 3 
ภาษาบาลีและสนัสกฤต  - - - 
ภาษาจีน   3 - 3 
ภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ  1 - 1 
ภาษาญ่ีปุ่น  6 - 6 
ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส 2 - 2 
ภาษาเยอรมนั   4 - 4 
ภาษาฝร่ังเศส สู่โลกธุรกิจ  2 - 2 

การแปลและการล่ามฯ   16 - 16 
พทุธศาสน์ศึกษา - - 5 

รวม 79 12 91 
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ผลงานทีตี่พิมพในโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ 
 จดัพิมพห์นงัสือและวารสาร จาํนวน 12 รายการ ดงัน้ี 

ปีท่ี
พิมพ์ 

เดือน รายการหนังสือ ผู้แต่ง 

ค่าใช้จ่ายใน
การจัดพิมพ์ 

รวม
ค่าลิขสิทธ์ิ 

พิมพ์ครั้งท่ี 
จํานวน
พิมพ์ 

2554 พ.ย. ประมวลศัพท์เทคนิค:  
งานด้านฉากและเวที 

ผศ. ดร.กฤษรา (ซูไรมาน) 
วริศราภูริชา 

129,800.00 พิมพ์คร้ังท่ี 1 700 

ธ.ค. สํานวนภาษาเยอรมันน่ารู้ รศ.ดร.วรรณา แสงอร่ามเรือง 184,750.00 พิมพ์คร้ังท่ี 1 300 
ธ.ค. วารสารอักษรศาสตร ์ 

ปีท่ี 39 ฉบับท่ี 1 
กองบรรณาธิการ 
วารสารอักษรศาสตร์ 

77,020.00 พิมพ์คร้ังท่ี 1 500 

2555 ม.ค. การค้นคว้าและการเขียน
รายงาน 

คณาจารย์ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ 

113,000.00 พิมพ์คร้ังท่ี 11 2,000 

ม.ค. ภาษาจีนกลางข้ันพ้ืนฐาน 1 รศ.ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 146,500.00 พิมพ์คร้ังท่ี 7 1,000 
เม.ย. วารสารอักษรศาสตร ์ 

ปีท่ี 39 ฉบับท่ี 2 
กองบรรณาธิการ 
วารสารอักษรศาสตร์ 

57,110.00 พิมพ์คร้ังท่ี 1 500 

เม.ย. วารสารอักษรศาสตร ์ 
ฉบับพิเศษ  
ปีท่ี 40 ฉบับท่ี 2 

กองบรรณาธิการ 
วารสารอักษรศาสตร์ 

33,000.00 พิมพ์คร้ังท่ี 1 500 

พ.ค. วารสารอักษรศาสตร ์ 
ปีท่ี 40 ฉบับท่ี 1 

กองบรรณาธิการ 
วารสารอักษรศาสตร์ 

51,360.00 พิมพ์คร้ังท่ี 1 500 

พ.ค. ศักด์ิศรีวรรณกรรม ศ. ดร.ศักด์ิศรี แย้มนัดดา 141,501.00 พิมพ์คร้ังท่ี 1 700 
มิ.ย. ปรัชญาการศึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิทย์ 

วิศทเวทย์ 
129,352.50 พิมพ์คร้ังท่ี 1 700 

มิ.ย. การแปลไทย-จีน เบื้องต้น อาจารย์ ดร.ศศรักษ์ เพชรเชิดชู 83,000.00 พิมพ์คร้ังท่ี 2 1,000 
มิ.ย. การจัดแสงเบื้องต้น ผศ. กฤษรา วริศราภูริชา 52,500.00 พิมพ์คร้ังท่ี 1 500 

 
 
 

นอกจากน้ี ยงัมีผลงานของคณาจารยท่ี์ตีพมิพท่ี์แหล่งอ่ืนๆอีก โปรดดูรายละเอียดท่ีหวัขอ้ ผลงานท่ี
ไดรั้บการตีพมิพเ์ผยแพร่ ในปี 2555 อีก จาํนวน 86 รายการ ท่ีหนา้ 127
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บทท่ี 2 

กิจกรรมการดําเนินการดานคุณภาพ
และความเส่ียงของหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 กิจกรรมดานคุณภาพท่ีมีการดําเนินการ 31 
2.2 กิจกรรมท่ีสรางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปท่ีสะทอนการพัฒนาคุณภาพ 33 

ดานอาจารย 35 
ดานนิสิต 76 
ดานกิจกรรม 92 
ดานการวิจัย 120 
ดานบริการวิชาการ 135 
ดานนานาชาติ 142 

2.3 สรุปผลการดําเนินการดานความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนและผลลัพธดานความเส่ียง 146
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2.1 กิจกรรมดานคุณภาพท่ีมีการดําเนินการ  
ในปีงบประมาณ 2555 งานประกนัคุณภาพ มีการดาํเนินการกิจกรรมดา้นคุณภาพ ดงัน้ี 

ดานการบริหารความเส่ียง 
 รายงานผลการดําเนินงาน “แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนินการบริหารความเส่ียง 

ปีงบประมาณ 2554”  
 รวบรวมประเด็นความเส่ียง วิเคราะห์ และจดัทาํ “(ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การดาํเนินการ

บริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2555” เสนอในการประชุมผูบ้ริหารคณะอกัษรศาสตร์ วนัท่ี 28 
พฤศจิกายน 2554 เพื่อจดัทาํแผนฯดงักล่าว  

 นาํ “ (ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การดาํเนินการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2555” เวียน
คณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพอนุมติั 

 นาํ “ (ร่าง) แผนและรายงานความคืบหนา้การดาํเนินการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2555” เสนอ
คณะกรรมการอาํนวยการประกนัคุณภาพพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการประกนั
คุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ วนัพธุท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 ซ่ึงท่ีประชุมไดเ้สนอแนะประเด็นต่างๆซ่ึงได้
ไปปรับปรุง“แผนและรายงานความคืบหน้าการดาํเนินการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2555” 
ต่อไป 

 ติดตามและรายงานความคืบหน้าการดาํเนินงานตามแผนและรายงานความคืบหน้าการดาํเนินการ
บริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2555 จาํนวน 2 คร้ัง ในเดือน มีนาคม 2555 และ ตุลาคม 2555 

 

ดานการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพ 
 กิจการนิสิต คุยกบักิจการนิสิตเพื่อทบทวนความเขา้ใจและพฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูลกิจการนิสิตท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพ [ต.ค. 54] 
 จดัทาํตวัอยา่งแบบประเมินผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยออกแบบแบบสาํรวจหรือขอ้มูลท่ีตอ้งจดัเกบ็จากการศึกษา

จากรายงานของมหาวิทยาลยั ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ไปยงัภาควิชาต่างๆเพ่ือใชใ้นโอกาสต่อไป [พ.ค. 55] 
 ดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลตลอดปี โดย 

o ขอ้มูลประกนัคุณภาพทัว่ไป รวบรวมและส่งให้ส่วนงานต่างๆตรวจสอบขอ้มูล 3 คร้ัง เม่ือ
พฤศจิกายน 2554 เมษายน 2555 และ มิถุนายน 2555  

o ขอ้มูลทุนวิจยั ผลงานท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่และ Citation รวบรวมและส่งให้ส่วนงานต่างๆ
ตรวจสอบขอ้มูล เม่ือ มกราคม 2555 
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ดานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ สกอ. 
ดาํเนินการตรวจประเมินคุณภาพ โดยมีกาํหนดการดงัน้ี 

23 กรกฎาคม 2555 ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพ คณะอกัษรศาสตร์ เพื่อรับทราบ
แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 และวาง
นโยบายการตรวจระบบ CU-QA และเลือกกรรมการผูต้รวจ 

25 กรกฎาคม 2555 ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการประกนัคุณภาพ คณะอกัษรศาสตร์ เพื่อเตรียม
ความพร้อมสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 
และพิจารณากรรมการผูต้รวจ 

6 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2555  ภาควิชา/ศูนย ์จดัทาํรายงานประเมินตนเอง องคป์ระกอบท่ี 2 ตวับ่งช้ีท่ี 
2.1, 2.6, 2.7 (และขอ้อ่ืนๆ ถา้มี) 

26 กรกฎาคม 2555 ประชุมเชิงปฏิบติัการ หวัหนา้ภาควิชา/คณะกรรมการประสานงานประกนัคุณภาพ 
หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีจัดทาํ รายงานประเมินตนเอง ของภาควิชา นัดกันทาํรายงาน
ประเมินตนเอง องคป์ระกอบท่ี 2 ดว้ยกนั ณ ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ หอ้ง 712 อาคารมหาจกัรีสิรินธร  

31 กรกฎาคม 2555 ภาควิชา/ศูนยท่ี์มีหลกัสูตร ส่งรายงานประเมินตนเอง (รายงาน พร้อม CD) ท่ีงาน
ประกนัคุณภาพ สาํนกัคณบดี 

1-6 สิงหาคม 2555 งานประกนัคุณภาพสรุปขอ้มูลจากภาควิชา สําหรับจดัทาํรายงานประเมินตนเอง 
องคป์ระกอบท่ี 2 ของคณะฯ 

8 สิงหาคม 2555 ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมส่งรายงานประเมินตนเองใหผู้ต้รวจ 
และกาํหนดภาควิชาท่ีจะตรวจประเมินคุณภาพ  
แจง้ภาควิชาท่ีจะตรวจประเมินคุณภาพในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
อกัษรศาสตร์  

17 สิงหาคม 2555 ดาํเนินการตรวจประเมินคุณภาพ 
 

ดานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ. รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) 
ดาํเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยเป็นการตรวจขอ้มูลการดาํเนินงาน รอบปี

การศึกษา 2553 ซ่ึงไดด้าํเนินการต่างๆ ดงัน้ี 
 ประชุมเร่ืองการเกบ็ขอ้มูล สมศ. และการเขียนรายงานประเมินตนเอง [22 ธ.ค. 54, ม.ค. 55, 6 มี.ค.55] 
 ส่ง SAR สมศ. เม่ือ 20 เม.ย. 55 
 ตรวจประเมินคุณภาพ สมศ. ท่ีคณะอกัษรศาสตร์ เม่ือ 14 มิ.ย. 55  
 ประชุมปิดการตรวจ สมศ. เม่ือ  16 ก.ค. 55 



  33 

2.2 กิจกรรมท่ีสรางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปท่ีสะทอนการพัฒนา
คุณภาพ 
 คณะอกัษรศาสตร์ มีกิจกรรมท่ีสร้างความโดดเด่นในปีงบประมาณ 2555 เป็นจาํนวนมาก ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ด้านอาจารย์   (ดูรายละเอียดหน้า 35) 
 อาจารยไ์ดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติ 10 คน  

ระดบัชาติ       10 คน  
ระดบันานาชาติ        -  คน 
 อาจารยเ์ป็นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพ์เิศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 363 รายการ 

ระดบัชาติ  335 รายการ 
ระดบันานาชาติ    28  รายการ 

 อาจารยไ์ปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  รวม 120 รายการ 
ระดบัชาติ   35 รายการ 
ระดบันานาชาติ    85 รายการ 

 อาจารยไ์ปต่างประเทศเพ่ือสร้างความร่วมมือ วิจยัหรือเพิ่มพนูความรู้  12 คน รวม 15 รายการ 
 

ด้านนิสิต (ดูรายละเอียดหน้า 76) 

 นิสิตไดรั้บรางวลั   
นิสิตปัจจุบนั  39 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   44 รายการ  
นิสิตปัจจุบนั  14 คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ  15 รายการ  
ศิษยเ์ก่า   14 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   14 รายการ 
ศิษยเ์ก่า   2 คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ  2 รายการ 
 นิสิตไดรั้บทุนไปต่างประเทศ  จาํนวน 62 คน 
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม  นิสิตเขา้ศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จาํนวน 10 คน   ไดส้าํเร็จ

การศึกษาไป 5 คน  นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมปัจจุบนั (รุ่นท่ี 6-8) มีจาํนวน 25 คน 
 ขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบณัฑิตศึกษา 

ระดบัปริญญาโท 49 คน      จาํนวน  51 รายการ 
ระดบัปริญญาเอก 10 คน      จาํนวน  13 รายการ 
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ด้านกจิกรรม     (ดูรายละเอียดหน้า 92) 
 การจดัการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ รวม  17 คร้ัง 

ระดบัชาติ 9 คร้ัง  
ระดบันานาชาติ  8 คร้ัง 

 การการจดัประชุมวชิาการอ่ืนๆ / บรรยายวชิาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา  37 กิจกรรม 
 กิจกรรมอ่ืนๆ ดา้นวชิาการ กีฬา นนัทนาการ ศิลปวฒันธรรม บาํเพญ็ประโยชน์ และดา้นคุณธรรม

จริยธรรม ท่ีจดัใหนิ้สิตทุกระดบั อาจารย ์บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม  223 กิจกรรม 
 

ด้านการวจัิย  (ดูรายละเอียดหน้า 120) 
 บทความท่ีไดรั้บการอา้งอิง (Citation) จาํนวน 25 บทความ ไดรั้บการอา้งอิง 48 คร้ัง  
 ผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ในปี 2555 จาํนวน 86 รายการ ดงัน้ี 

บทความวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ระดบัชาติ จาํนวน 32 รายการ  
บทความวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบันานาชาติ 27 รายการ 
ผลงานวิชาการอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์27 รายการ 
 

ด้านบริการวชิาการ    (ดูรายละเอียดหน้า 135) 

 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได ้จาํนวน 52 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 11,113 คน 
 โครงการบริการวิชาการแบบไม่มีรายได ้จาํนวน 35 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 13,021 คน  
 ในโครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดน้ี้ มีบริการงานแปล 1 โครงการ ซ่ึงบริการงานแปล 

จาํนวน 1,568 งาน  
 

ด้านนานาชาต ิ    (ดูรายละเอียดหน้า 142) 

 มหาวิทยาลยั/สถาบนัต่างประเทศท่ีมีสญัญาความร่วมมือระดบัคณะ 9 สญัญา 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง 48 คน 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบรับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง 30 คน 
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ดานอาจารย 
 อาจารยไ์ดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติ 10 คน  

ระดบัชาติ       10 คน  
ระดบันานาชาติ        -  คน 

 
รางวลัระดับชาติ    10  คน 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่ผลงาน ชือ่รางวัล/ประกาศ     

เกยีรตคิณุ  
หน่วยงานทีใ่ห ้

รางวัล 
วันเดอืนปีที่
ไดรั้บรางวัล 

1 ภาษาไทย ศ.ดร.ศริาพร ณ 
ถลาง 

คตชินสรา้งสรรค:์พลวัต
และการนําคตชินไปใช ้
ในสงัคมไทยรว่มสมัย 

เมธวีจัิยอาวโุส สกว.
ประจําปี 2554  

สกว. 26-พ.ย.-
54 

2 ภาษาไทย ผศ.ดร.ปรมนิทร ์
จารวุร 

ดษุฎบีณัฑติโครงการ
ปรญิญาเอกกาญจนา
ภเิษกดเีดน่ ประจําปี 
2554  

ดษุฎบีณัฑติโครงการ
ปรญิญาเอกกาญจนา
ภเิษกดเีดน่ ประจําปี 
2554 

สกว. 26-พ.ย.-
54 

3 หอพระ
ไตรปิฏก 

อาจารยแ์มช่ี
วมิตุตยิา (รอง
ศาสตราจารย ์
ดร. สภุาพรรณ 
ณ บางชา้ง) 

ผลงานวจัิย เรือ่ง "จัก
วาฬทปีน:ี ลกัษณะเดน่
ภมูปัิญญาและคณุคา่" 

ผลงานวจัิยระดบัดเีดน่ 
สาขาปรัชญา 

สกว. 2-ก.พ.-55 

4 ศลิปการ
ละคร 

รศ.สดใส พันธมุ
โกมล  

ไดรั้บเลอืกเป็นศลิปิน
แหง่ชาต ิปี 2554 สาขา
ศลิปะการแสดง  (ละคร
เวทแีละละครโทรทัศน)์ 

ศลิปินแหง่ชาต ิปี 2554 
สาขาศลิปะการแสดง  

กระทรวง
วัฒนธรรม 

26-ม.ค.-
55 

5 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ชตุมิา 
ประกาศวฒุสิาร 

หนังสอื เรือ่ง กอ่รา่ง 
สรา้งเรือ่ง: เรือ่งเลา่ อตั
ลกัษณ์ และชมุชนใน
วรรณกรรมสตรชีายขอบ 

รางวัลผลงานทาง
วชิาการดเีดน่ TTF 
AWARD 

มหาวทิยาลยัธร
รมศาสตรแ์ละ
มลูนธิโิตโยตา้
แหง่ประเทศ
ไทย 

4-พ.ค.-55 

6 ภาษาไทย ผศ.ดร.คมคาย 
นลิประภัสสร 

ผูใ้ชภ้าษาไทยดเีดน่ บคุคลผูม้ผีลงานการ
สรา้งสรรค ์ดา้นการใช ้
ภาษาไทยไดอ้ยา่ง
เหมาะสม มคีวามสามารถ 
ความชํานาญ มผีลงาน
ดเีดน่เป็นทีย่อมรับและ
เป็นแบบอยา่งใหแ้ก่
บคุคลในองคก์ร และ
สงัคม 

กรมสง่เสรมิ
วัฒนธรรม 

29-ก.ค.-
55 

7 ภาษา
ตะวันออก 

ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

ผูใ้ชภ้าษาไทยดเีดน่ บคุคลผูม้ผีลงานการ
สรา้งสรรค ์ดา้นการใช ้
ภาษาไทยไดอ้ยา่ง
เหมาะสม มคีวามสามารถ 
ความชํานาญ มผีลงาน
ดเีดน่เป็นทีย่อมรับและ
เป็นแบบอยา่งใหแ้ก่
บคุคลในองคก์ร และ
สงัคม 

กรมสง่เสรมิ
วัฒนธรรม 

29-ก.ค.-
55 

8 ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

ผูใ้ชภ้าษาไทยดเีดน่ บคุคลผูม้ผีลงานการ
สรา้งสรรค ์ดา้นการใช ้
ภาษาไทยไดอ้ยา่ง
เหมาะสม มคีวามสามารถ 
ความชํานาญ มผีลงาน
ดเีดน่เป็นทีย่อมรับและ
เป็นแบบอยา่งใหแ้ก่
บคุคลในองคก์ร และ
สงัคม 
 

กรมสง่เสรมิ
วัฒนธรรม 

29-ก.ค.-
55 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่ผลงาน ชือ่รางวัล/ประกาศ     
เกยีรตคิณุ  

หน่วยงานทีใ่ห ้
รางวัล 

วันเดอืนปีที่
ไดรั้บรางวัล 

9 ภาษาไทย รศ.ดร.สจุติรา 
จงสถติยว์ัฒนา 

ผูใ้ชภ้าษาไทยดเีดน่ บคุคลผูม้ผีลงานการ
สรา้งสรรค ์ดา้นการใช ้
ภาษาไทยไดอ้ยา่ง
เหมาะสม มคีวามสามารถ 
ความชํานาญ มผีลงาน
ดเีดน่เป็นทีย่อมรับและ
เป็นแบบอยา่งใหแ้ก่
บคุคลในองคก์ร และ
สงัคม 

กรมสง่เสรมิ
วัฒนธรรม 

29-ก.ค.-
55 

10 ภาษาไทย ผศ.ดษุฎพีร 
ชํานโิรคศานต ์

ผูใ้ชภ้าษาไทยดเีดน่ บคุคลผูม้ผีลงานการ
สรา้งสรรค ์ดา้นการใช ้
ภาษาไทยไดอ้ยา่ง
เหมาะสม มคีวามสามารถ 
ความชํานาญ มผีลงาน
ดเีดน่เป็นทีย่อมรับและ
เป็นแบบอยา่งใหแ้ก่
บคุคลในองคก์ร และ
สงัคม 

กรมสง่เสรมิ
วัฒนธรรม 

29-ก.ค.-
55 

 
นอกจากน้ียงัมีอาจารยไ์ดรั้บรางวลัจากมหาวิทยาลยัอีก 1 คน ดงัน้ี 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่ผลงาน ชือ่รางวัล/ประกาศ

เกยีรตคิณุ  
หน่วยงานทีใ่ห ้

รางวัล 
วันเดอืนปีที่
ไดรั้บรางวัล 

1 ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.พทิยา
วัฒน ์พทิยา
ภรณ์ 

อาจารยร์ุน่ใหมท่ีม่คีวาม
มุง่มั่นและให ้
ความสําคญักบัการเรยีน
การสอนควบคูไ่ปกบั
ภาระงานดา้นการวจัิย 
กจิการนสิติ การบรกิาร
วชิาการและการทํานุ
บํารงุศลิปวัฒนธรรม 

รางวัลเพือ่สง่เสรมิความ
เป็นเลศิในการปฏบิตังิาน
ดา้นการเรยีนการสอน
สําหรับอาจารยร์ุน่ใหม ่
กองทนุกาญจนภเิษก
เฉลมิพระเกยีรต ิประจําปี 
2554 

จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

มนีาคม 55 
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 อาจารยเ์ป็นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพ์เิศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 363 รายการ 
ระดบัชาติ  335 รายการ 
ระดบันานาชาติ    28  รายการ 

อาจารย์เป็นกรรมการวชิาการ/กรรมการวชิาชีพ อาจารย์พเิศษ วิทยากร ฯลฯ ระดบัชาต ิ  335  รายการ 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาทีเ่ชญิ 

1 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณารปูแบบการสง่เสรมิ
การใชส้ารสนเทศอเิล็กทรอนกิส ์สําหรับ
วทิยานพินธร์ะดบัปรญิญามหาบัณฑติ 
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรร
มาธริาช 

พ.ค.-55 

2 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

วทิยากร เรือ่ง โอกาสและความเป็นไป
ไดใ้นการใช ้Cloud Computing ใน
วชิาชพี สารสนเทศในประเทศไทย ใน
โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง 
“เทคโนโลย ีCloud Computing กบังาน
สารสนเทศ”  

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทยรว่มกบัฝ่ายบรกิาร
ความรูท้างวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
สํานักงานพัฒนา
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

3-4 พ.ค. 55 

3 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

ผูท้รงคณุวฒุวิพิากษ์หลกัสตูรศลิปศา
สตรบณัฑติ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์
และการสือ่สาร (หลกัสตูรใหม)่  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบรุ ี 

จ. 14 พ.ค. 55 
เวลา 9.00-
16.00 น.  

4 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์ 

วทิยากร โครงการพัฒนาสมรรถนะของ
บรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ม.มหาสารคาม 27-ส.ค.-55 

5 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์ 

กรรมการสอบวทิยานพินธ ์นักศกึษาป.
เอก สาขาวชิาสารสนเทศศกึษา 

ม.ขอนแกน่ 28-ส.ค.-55 

6 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์ 

วทิยากรอภปิรายเรือ่ง "การพัฒนา
หอ้งสมดุสูป่ระชาคมอาเซยีน" รว่มกบั
วทิยากรชาวตา่งประเทศ 3 ทา่น 

สํานักหอสมดุ  
ม.ธรรมศาสตร ์

ศ. 31 ส.ค. 55 
เวลา 13.30-
16.20 น.  

7 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.สมศกัดิ ์ศรี
บรสิทุธิส์กลุ 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “การพัฒนา
จดหมายเหตอุงคก์รสูร่ะบบดจิทัิล”  

สํานักวชิาสารสนเทศ
ศาสตร ์รว่มกบัศนูยบ์รรณ
สารและสือ่การศกึษา 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  

พ.28 ม.ีค. 55 
เวลา 13.00–
16.00 น.  

8 บรรณารักษ
ศาสตร ์

อ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

บรรยายเรือ่ง"Doing literature review: 
Traditional and systematic 
techniques" เนือ่งในงานวันวจัิย 

ม.กรงุเทพฯ  9-ส.ค.-55 

9 บรรณารักษ
ศาสตร ์

อ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

บรรยายเรือ่ง"Doing literature review: 
Traditional and systematic 
techniques" ใหนั้กศกึษา ป.เอก 
Program Innovative and Khawladge 
Management 

ม.กรงุเทพฯ  1-ก.ย.-55 

10 บรรณารักษ
ศาสตร ์

อ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

บรรยายการสมัมนาและฝึกปฏบิตักิารเพือ่
เตรยีมความพรอ้มสูก่ารเป็นผูเ้ชีย่วชาญ
เฉพาะสาขา 

ศนูยว์ทิยทรัพยากร    13 ก.ย. 55-29 
ม.ีค.56 

11 บรรณารักษ
ศาสตร ์

อ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถยีร 

กองบรรณาธกิารวารสารสารสนเทศ
ศาสตร ์(บทความวจัิย 1 เรือ่ง - ธ.ค.54; 
บทความวชิาการ 1 เรือ่ง - ก.พ.55) 

ม.ขอนแกน่ ตัง้แต ่18 ม.ิย. 
55 เป็นตน้ไป  

12 บรรณารักษ
ศาสตร ์ 

ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

ผูท้รงคณุวฒุ ิประเมนิการวจัิย เรือ่งการ
ใชส้ารสนเทศทางการเกษตรของ
เกษตรกรในเขตอําเภอปราณบรุ ีจังหวัด
ประจวบครีขีนัธ ์

ศนูยว์จัิย มหาวทิยาลยั
ธรุกจิบณัฑติย ์

ม.ิย.-55 

13 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.สธุาชยั ยิม้
ประเสรฐิ 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาและให ้
ขอ้เสนอแนะ การเขยีนบทความวชิาการ 
เรือ่ง "Scripts and Written Language" 
เพือ่ตพีมิพใ์น วารสาร BU Academic 
Review ปีที ่11 ฉบบัที ่1 

มหาวทิยาลยักรงุเทพ   

14 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรในหวัขอ้ ศาสนาและความเชือ่
ใน อยธุยา-พทุธ/พราหมณ์ อสิลาม 
ครสิต ์ในงาน สมัมนาวชิาการ เรือ่ง "500 
ปี ความสมัพันธ ์สยามประเทศ กับ

มลูนธิโิครงการตํารา
สงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภัฎ  

ศ. 25 พ.ย. 54 
เวลา 08.30 – 
10.30 น. 
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โปรตเุกส และชาตติะวันตก ในอษุาคเนย ์
2054-2554" 

พระนครศรอียธุยา 

15 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

รว่มเป็นวทิยากรในงานเสวนาวชิาการ
เรือ่ง "สเุหรา่มสุลมิ: ภาพสะทอ้นบา้น
แหง่หวัใจ 'ไทย'" ของโครงการพทัิกษ์
มรดกสยาม 

สยามสมาคม  
 
ในพระบรมราชปูถัมภ ์

23 พ.ย. 54  

16 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรอภปิราย เรือ่ง “มัสยดิ: ภาพ
สะทอ้นทางวัฒนธรรม” 

คณะกรรมาธกิารการ
ศาสนา คณุธรรม 
จรยิธรรม ศลิปะและ
วัฒนธรรม วฒุสิภา  

24-พ.ย.-54 

17 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

บรรยาย หวัขอ้ "ศาสนาอสิลาม: แนวคดิ
เกีย่วกบัความขดัแยง้ การใชค้วามรนุแรง
ทางการเมอืงและสนัตภิาพ" ในโครงการ
ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขารัฐศาสตร ์
ภาคพเิศษ 

คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาส
ตร ์

4 ม.ีค. 55 
09.00-12.00 
น. 

18 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรบรรยาย เรือ่ง "อาณาจักร
สโุขทัย"ใหแ้กนั่กเรยีนระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 
โรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

โรงเรยีนสาธติจฬุาฯ 21 ม.ีค. 55 
08.00-10.00 
น. 

19 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรในงานเสวนาเทดิพระเกยีรตขิอง
สมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช 
 

มลูนธิอิูต่อ่เรอืสมเด็จพระ
เจา้ตากสนิมหาราช 
จังหวัดจันทบรุ ี

อ. 8 เม.ย. 55 
เวลา 13.00–
16.00 น. 

20 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

บรรยายหวัขอ้"เราเรยีนรูอ้ะไรจาก
ประวัตศิาสตร"์ สําหรับนักศกึษาแพทย ์
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ รายวชิา
ประวัตศิาสตรก์ารแพทย ์

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสงขลานคริ
นทร ์

21 พ.ค. 55 
9.30-14.00 น. 

21 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรพเิศษบรรยายหวัขอ้ มรดกทาง
ประวัตศิาสตร ์ณ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

7 ส.ค. 55 
13.30-16.30 
น. 

22 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์บญุ
ธรรม 

อาจารยพ์เิศษสอนวชิาอารยธรรม  
ใหแ้กนั่กศกึษาพยาบาล วทิยาลยั
พยาบาล สภากาชาดไทย  

วทิยาลยัพยาบาล  
สภากาชาดไทย 

25 ต.ค. 54 ถงึ 
11 ก.พ.55 

23 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์บญุ
ธรรม 

กรรมการสอบวทิยานพินธ ์ของนายธน
เทพ ศริพัิลลภ  

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

25 ม.ีค. 55 
10.00 น. 

24 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์บญุ
ธรรม 

รว่มเสวนาเพือ่นําเสนอเรือ่งราวความ
เชือ่มโยงของพระมหากษัตรยิไ์ทยกบั
พระพทุธศาสนาในบรบิทผูท้รงคณุวฒุิ
ดา้นประวัตศิาสตร ์ในงานแถลงขา่ว
เปิดตวัหนังสอื "พระมหากษัตรยิไ์ทยกบั
พระพทุธศาสนา" 

บรษัิทอมรนิทรพ์ริน้ติง้
แอนดพั์บลซิซิง่ จํากดั
(มหาชน) 

อ.15 พ.ค.55 
9.00-12.00 น. 

25 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์บญุ
ธรรม 

กรรมการตดัสนิบทความ ในโครงการ
ประกวดบทความชงิรางวัลราชนาวกิสภา 
ในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สงิหาคม 
2555 

ราชนาวกิสภา กองทัพเรอื   12 ส.ค. 55 

26 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ธนาพล ลิม่
อภชิาต 

วทิยากรในหวัขอ้ ความยอกยอ้นของพหุ
วัฒนธรรมในสงัคมไทย ในการประชมุ
ทางมานุษยวทิยา ครัง้ที ่10 หวัขอ้ 
"อาเซยีน: ประชาคมในมติทิางวัฒนธรรม 
ความขดัแยง้ และความหวัง" 

ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร  
(องคก์ารมหาชน) 
 

24 พ.ย. 54 
 เวลา 14-
15.30 

27 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ธนาพล ลิม่
อภชิาต 

วทิยากรบรรยายพเิศษในหวัขอ้ 
“แนวทางและวธิกีารทําวทิยานพินธใ์หม้ี
คณุภาพสงูและเสร็จเร็ว”  

สาขาวชิาประวัตศิาสตร ์
คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

15 ส.ค. 55 
เวลา 13.00–
14.30 น.  

28 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ภาวรรณ 
เรอืงศลิป์ 

กรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธ ์ของ
นักศกึษาปรญิญาโท  

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

14 ม.ิย. 55  

29 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วาสนา วงศ์
สรุวัฒน ์

วทิยากรในหวัขอ้ ปรศินาอษุาคเนย:์ จดุ
กําเนดิ ความเป็นการเมอืงและพรมแดน
วัฒนธรรม ในการประชมุทาง
มานุษยวทิยา ครัง้ที ่10 หวัขอ้ 
"อาเซยีน: ประชาคมในมติทิาง 
วัฒนธรรมความขดัแยง้และความหวัง" 

ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร  
(องคก์ารมหาชน) 

23 พ.ย. 54 
เวลา 13-14.30 
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30 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วาสนา วงศ์

สรุวัฒน ์
กรรมการสอบวทิยานพินธ ์ คณะศลิปศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
22 ม.ิย. 55 
เวลา 13.00–
15.00น.  

31 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วลิลา วลิยั
ทอง 

กรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธ ์เรือ่ง
"พัฒนาการเศรษฐกจิและผลกระทบของ
อตุสาหกรรมไกเ่นือ้ในประเทศไทย พ.ศ.
2510-2546" ของนายนติศิกัดิ ์อศัวโชค
อนันตนั์กศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิา
ประวัตศิาสตรค์ณะศลิปศาสตร ์

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

10 ม.ีค. 55 
09.00-12.00 
น. 

32 ปรัชญา ผศ.ดร.สริเิพ็ญ 
พริยิจติรกรกจิ 

อาจารยพ์เิศษเพือ่สอนนักศกึษาปรญิญา
เอก ชัน้ปีที ่1 วชิา RANS 
608:Philosophy of Science and 
Nursing Science 

หลกัสตูรปรัชญาดษุฎี
บณัฑติ สาขาวชิาการ
พยาบาล โรงพยาบาล
รามาธบิด ี
มหาวทิยาลยัมหดิล 

17 ก.ย.-1 ต.ค.
55 

33 ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

ขออนุมัตบิคุลากรไปบรรยายพเิศษ เรือ่ง 
"ลทัธขิงจือ้" ในลกัษณะวชิา มธ.110 
สหวทิยาการมนุษยศาสตร ์

คณะพาณชิยศาสตรแ์ละ
การบญัช ีม.ธรรมศาสตร ์

วันที ่10 ก.พ. 
55 

34 ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

ขออนุมัตบิคุลากรเป็นอาจารยพ์เิศษ 
บรรยายหวัขอ้ "Religion and Politics in 
Contemporary Thailand" 

คณะรัฐศาสตร ์ม.
ธรรมศาสตร ์

พฤ. 22 ม.ีค. 
55 เวลา 9.00-
12.00 น. 

35 ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

อาจารยพ์เิศษสอนในหวัขอ้ Philosophy, 
Philosophy of Sciences, and 
Epistemology ใหแ้กนั่กศกึษาหลักสตูร
ปรัชญาดษุฏบีณัฑติ สาขาวชิาการ
พยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

ภาคตน้ 55 

36 ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

ขออนุญาตให ้รศ.ดร.สวุรรณา สถา
อานันท ์เป็นกรรมการสอบวทิยานพินธ ์
เรือ่ง "งามอยา่งอสิลาม: ความปรารถนา 
วัตรปฏบิตัทิางศาสนา และการตอ่รอง
ของสตรมีสุลมิ" โดย นางสาวธัญญธร 
สายปัญญา 

คณะสงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา ม.
ธรรมศาสตร ์

ปีการศกึษา 
2555 

37 ปรัชญา รศ.ดร.โสรัจจ ์หงศ์
ลดารมภ ์

เชญิบคุลากรเป็นวทิยากร เรือ่ง นติรัิฐกับ
ปรัชญา 

สมาคมปรัชญาและ
ศาสนาแหง่ประเทศไทย 

ศ. 11 พ.ค. 55 
เวลา 12.30–
14.00 น.  

38 ปรัชญา รศ.ดร.โสรัจจ ์หงศ์
ลดารมภ ์

วทิยากรบรรยายพเิศษทางวชิาการ
ประจําสปัดาห ์(วชิาการวันพธุ) ในหวัขอ้ 
Bioethics Conference in Palliative 
care เรือ่ง “อะไรคอื Euthanasia”  

คณะแพทยศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

พ. 22 ส.ค. 55 
เวลา 14.00–
16.00 น.  

39 ปรัชญา ศ.ดร.สมภาร พรม
ทา 

วทิยากรการอบรมวชิาการประจําปี 2555 
เรือ่งนติรัิฐกับปรัชญา  

สมาคมปรัชญาและ
ศาสนาแหง่ประเทศไทย 

ส. 12 พ.ค. 55 
เวลา 09.30–
11.00 น. 

40 ปรัชญา อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

อาจารยผ์ูบ้รรยายวชิา สห.826 ทฤษฎี
สงัคม 

วทิยาลยัสหวทิยาการ ม.
ธรรมศาสตร ์

ภาคการศกึษาที ่
2/54 ทกุวัน
พฤหสับด ีเวลา 
13.30–16.30 น.

41 ปรัชญา อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

บรรยายในโครงการเศรษฐศาสตรบณัฑติ คณะเศรษฐศาสตร ์ม.
ธรรมศาสตร ์

9 ม.ค.-20 
พ.ค. 55 ทกุวัน
พธุ 14.00-
17.00 

42 ปรัชญา อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

ขออนุมัตขิา้ราชการเป็นกรรมการสอบ
เคา้โครงวทิยานพินธ ์ใหก้บั นายธนศกัดิ ์
สายจําปา เรือ่ง "การเมอืงของความ
ปรารถนา: การสรา้งพืน้ทีส่งัคมการ
เมอืงไทยผา่นการปฏวิัตจิติไรสํ้านกึทาง
สงัคม" 

คณะรัฐศาสตร ์ม.
ธรรมศาสตร ์

17-ก.พ.-55 

43 ปรัชญา อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

กรรมการสอบเคา้โครงการคน้ควา้อสิระ
เฉพาะเรือ่งของนักศกึษาปรญิญาโท 
(ภาคคํา่) คณะรัฐศาสตร ์สาขาการ
ปกครอง  
 
 
 

คณะรัฐศาสตร ์ม.
ธรรมศาสตร ์

จ. 20 ก.พ. 55 
เวลา 14.00 น.  
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44 ปรัชญา อ.ดร.เกษม เพ็ญ

ภนัินท ์
ขออนุมัตใิหข้า้ราชการในสงักดัเป็น
กรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธ ์ของ
นายภ ูรอ้ยแกว้ เรือ่ง "การอบรมบม่เพาะ
ในความคดิของปัญญาชนฝ่ายปกครอง
สยาม ทศวรรษ 1900-1920" 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

21 ม.ีค. 55 
เวลา 15.00 น. 

45 ปรัชญา อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

อาจารยส์อนพเิศษ ในรายวชิา 215 424 
สนุทรยีศาสตรต์ะวันตก 1  

คณะจติรกรรม
ประตมิากรรมและการ
พมิพ ์มหาวทิยาลยั
ศลิปากร 

ทกุวันพธุ ปี
การศกึษา 
2555 

46 ปรัชญา อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

คณะอนุกรรมการดา้นการวเิคราะห์
สถานการณ์ทางการเมอืงและสงัคม 

คณะกรรมการดา้น
การสอืสารทางการเมอืง
ของรัฐสภา สํานักงาน
เลขาธกิารสภา
ผูแ้ทนราษฎร 

ปีการศกึษา 
2555 

47 ปรัชญา อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

อาจารยพ์เิศษเพือ่สอนนักศกึษาปรญิญา
เอก ชัน้ปีที ่1 วชิา RANS 
608:Philosophy of Science and 
Nursing Science 

หลกัสตูรปรัชญาดษุฎี
บณัฑติ สาขาวชิาการ
พยาบาล โรงพยาบาล
รามาธบิด ี
มหาวทิยาลยัมหดิล 

5 พ.ย. 

48 ปรัชญา อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

อาจารยพ์เิศษสอนนักศกึษาบณัฑติ
วทิยาลยั หลกัสตูรปรญิญาโท สาขาวชิา
วัฒนธรรมและการพัฒนา(หลกัสตูรปกต)ิ 
สถาบนัวจัิยภาษาและวัฒนธรรมเอเชยี 
สอนวชิา LCCS 510 ชือ่วชิา Principle 
Concepts in Cultural Studies หัวขอ้
เรือ่ง แดรร์ดิา : การรือ้สรา้ง 
(Deconstruction) 

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

19 ก.ค. 55 
เวลา 09.00–
12.00 น.  

49 ปรัชญา อ.ดร.ศรญิญา 
อรณุขจรศกัดิ ์

อาจารยพ์เิศษวชิาปรัชญาและศาสนา วทิยาลยัพยาบาลตํารวจ 11 เม.ย.55-8
พ.ค.55 

50 ปรัชญา อ.ดร.ศรญิญา 
อรณุขจรศกัดิ ์

ขออนุมัตใิหบ้คุลากรในสงักดัเป็น
ผูบ้รรยายพเิศษ หวัขอ้ "ความกตัญญใูน
ปรัชญาขงจือ้" 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

15-ส.ค.-55 

51 ปรัชญา อ.ดร.ศริประภา 
ชวะนะญาณ 

อาจารยพ์เิศษวชิาปรัชญาและศาสนา วทิยาลยัพยาบาลตํารวจ 19 ม.ีค.55-10 
เม.ย. 55 

52 ปรัชญา อ.ดร.ศริประภา 
ชวะนะญาณ 

อาจารยพ์เิศษวชิาปรัชญาและศาสนา วทิยาลยัพยาบาลตํารวจ 19 ม.ีค.55-10 
เม.ย. 55 

53 ปรัชญา อ.ดร.ศริประภา 
ชวะนะญาณ 

อาจารยพ์เิศษสอนวชิาตรรกวทิยาเบือ้งตน้
ใหแ้กนั่กศกึษาพยาบาลชัน้ปีที ่1  

วทิยาลยัพยาบาล
สภากาชาดไทย 

ตัง้แต ่5 ม.ิย. 
55 ถงึ 22 ก.ย. 
55 

54 ปรัชญา อ.ธดิาวด ีสกลุ
โพน 

อาจารยพ์เิศษวชิา ILB 107 ESTHICS วทิยาลยันานาชาติ
(BUIC) มหาวทิยาลยั
กรงุเทพ 

14 ม.ค.55-5 
พ.ค.55 

55 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

ผศ.ดร.วรณุี อดุม
ศลิป 

วทิยากรโครงการ “เสวนาวชิาการ
ระดบัชาตหิวัขอ้ เขยีนอา่นหญงิ หญงิ
อา่น เขยีน” 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

24 ส.ค. 55  

56 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

รศ.ดร.ขจติรา ภัง
คานนท ์

ผูท้รงคณุวฒุทํิาหนา้ทีป่ระเมนิผลงาน
ทางวชิาการระดับผูช้ว่ยศาสตราจารย ์

มหาวทิยาลยัรังสติ 9-ก.พ.-55 

57 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.นธิวิด ีศรี
หงส ์

แปลสมดุภาพพระราชประวัตแิละพระราช
กรณียกจิสมเด็จพระศรสีวรนิทริา บรม
ราชเทวพีระพันวัสสาอยัยกิาเจา้เป็น
ภาษาฝร่ังเศส 

มลูนธิสิมเด็จพระพันวัสสา
อยัยกิาเจา้ 

ม.ค.-55 

58 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จฬุากรณ์ 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “ภาษาฝร่ังเศส
เชงิธรุกจิ”  

คณะโบราณคด ี
มหาวทิยาลยัศลิปากร  

ศ.24  ก.พ. 55  

59 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จฬุากรณ์ 

วทิยากรในการอบรมวปัิสสนากรรมฐาน 
ตามแนวทางของทา่นอาจารยอ์บูาขิน่  

มลูนธิสิง่เสรมิวปัิสสนา
กรรมฐานในพระสงัฆรา
ชปูถัมภ ์

10-22 เม.ย. 
55 

60 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จฬุากรณ์ 

ลา่มใหก้ับการประชมุ Business Forum  สํานักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทนุ 

25 ม.ิย. 55 
เวลา09.00–
12.00 น. 
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61 ภาษา

ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จฬุากรณ์ 

ลา่มใหก้ับการประชมุระหวา่ง
ประธานาธบิด ีซึง่ใชภ้าษาฝร่ังเศสเป็น
ภาษาราชการและนักธรุกจิไทย 

สํานักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทนุ 

24-27 ก.ค. 55 

62 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

รศ.ดร.วรรณา แสง
อรา่มเรอืง 

วทิยากรบรรยายโครงการเพือ่การสมัมนา
ทางวชิาการของหลกัสตูรศลิปศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาภาษาเยอรมันเพือ่
อาชพี หวัขอ้เรือ่ง “การใชภ้าษาเยอรมัน
ในการแปล” 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

9 ส.ค. 55  

63 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ถนอมนวล โอ
เจรญิ 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิผลงานวจัิย/ตํารา 
คณะมษุยศาสตร ์

คณะมษุยศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

8 พ.ย.54-30 
ก.ย. 2557 

64 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ถนอมนวล โอ
เจรญิ 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาประเมนิบทความ
วารสารวชิาการ 

สถาบนัยทุธศาสตรท์าง
ปัญญาและวจัิย 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ 

24-พ.ย.-54 

65 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

ผศ.วภิาดา เพชร
รักษ์ 

วทิยากรบรรยายความรูด้า้นวรรณกรรม
สเปน โครงการรางวัลศลิปะเพือ่เยาวชน
ไทย (Young Thai Artist Award) ณ 
หอ้งสมดุ William Warren หอศลิป์บา้น
จมิ ทอมป์สนั 

มลูนธิเิอสซจี ี 30 ก.ย. 55 / 
เวลา 9.00-
12.00 น. 

66 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

รศ.ดร.สถาพร 
ทพิยศกัดิ ์

วทิยากรในโครงการคา่ยอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมสเปน 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา 24-26 ส.ค. 55 

67 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.เพ็ญพสิาข ์
ศรวีรนารถ 

วทิยากรในโครงการคา่ยอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมสเปน 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา 24-26 ส.ค. 55 

68 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

วทิยากรในการอบรมลา่มของกองทัพ
ไทย 

กองทัพไทย (ภาคตน้ 55) 

69 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

วทิยากรอบรมเทคนคิการลา่มเบือ้งตน้
สําหรับเจา้หนา้ที ่รพ.กรงุเทพ 

รพ.กรงุเทพ(โครงการ
ของศนูยแ์ปลฯ) 

17-ธ.ค.-54 

70 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

ทีป่รกึษาในการประชมุเพือ่ออกแบบ
หลกัสตูรการอบรมลา่มสําหรับตํารวจใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ศอ.บต. รว่มกบัมลูนธิ ิ
เอเชยี 

23 ม.ีค. 55 
เวลา 09.30 น. 

71 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

วทิยากรในการเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
เกีย่วกบัการปฏบิัตหินา้ทีล่า่มสู่
มาตรฐานสากล 

สํานักงานเลขาธกิารสภา
ผูแ้ทนราษฎร 

17 พ.ค. 2555 

72 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

ลา่มในการประชมุ Extravaganza Asia 
Pacific 2012 
 

บรษัิทเฮอรบ์ลัไลฟ์ 18-20 พ.ค. 
2555 

73 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

วทิยากรอบรมลา่มภาษาไทย/มลาย-ู
ปัตตาน ี(สําหรับลา่มประจําสถานตํีารวจ 

มลูนธิเิอเชยีประจํา 
ประเทศไทย 

24–27 ม.ิย. 55 

74 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

วทิยากรโครงการฝึกอบรมลา่มอสิระ
ระดบัสงูในภมูภิาค ครัง้ที ่2 บรรยายเรือ่ง 
“เทคนคิการเป็นลา่ม” เรือ่ง 
“ภาษาศาสตร”์  

สํานักงานศาลยตุธิรรม 13 ก.ค. 55 
เวลา 09.00–
16.00 น.  

75 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

วทิยากรโครงการอบรมลา่มภาษาไทย–
เมยีนมา่ร ์ระดบัสงู ในหวัขอ้การบรรยาย
เรือ่ง “บคุลกิภาพของลา่ม” 

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวทิยาลยันเรศวร 

16 ก.ค. 55  

76 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

วทิยากรในโครงการฝึกอบรมลา่มอสิระ
ระดบัสงูในภมูภิาค ครัง้ที ่3 ในหวัขอ้
เรือ่ง "เทคนคิการเป็นลา่ม" และ เรือ่ง"
ภาษาศาสตร"์ 

สํานักงานศาลยตุธิรรม 23 ส.ค. 55เวลา 
9.00 - 12.00 น. 
และ 13.00-
16.00 น. 

77 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

วทิยากรในโครงการคา่ยอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมสเปน 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา 24-26 ส.ค. 55 

78 ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี
โลหผล 

กรรมการรคดัเลอืกทนุการศกึษารัฐบาล
สาธารณรัฐอติาลปีระจําปีการศกึษา 
2554/2555 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา 

ปีการศกึษา 
54/55 
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79 ภาษา

ตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี
โลหผล 

ผูแ้ปลภาษาอติาเลยีน-องักฤษ-ไทย ใน
โครงการพัฒนาผลติภัณฑผ์า้ผนืไทย 

บรษัิท มวิท ์จํากดั 16-18 ก.ค. 55 
/ ระหวา่งเวลา 
9.00 - 16.00 
น. 

80 ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี

อ.กมล บษุบรรณ์ ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาคณุภาพตํารา เรือ่ง 
"สงัคมและวัฒนธรรม" 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์  
มหาวทิยาลยัสงขลานคริ
นทร ์ วทิยาเขตปัตตานี 

1 ปี ก.ย.54- 
ก.ย.55 

81 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.สรุยี ์ชณุ
หเรอืงเดช 

ประธานสอบวทิยานพินธ ์ สถาบนัวจัิยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชยี  

30-ม.ค.-55 

82 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.สรุยี ์ชณุ
หเรอืงเดช 

คณะทํางานเพือ่จัดทําและพัฒนาสือ่และ
ตําราการเรยีนการสอนภาษาจนี
ระดบัอดุมศกึษา 

สํานักงานคณะกรรมการ
อดุมศกึษา 

18 พ.ค 55 

83 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.สรุยี ์ชณุ
หเรอืงเดช 

กรรมการกํากบัมาตรฐานวชิาการ วทิยาลยัเซนตห์ลยุส ์ มวีาระ 2 ปี
การศกึษา  
ตัง้แต ่1 ม.ิย. 
55 จนถงึ 31 
พ.ค. 2557 

84 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

ผศ.ดร.สรุยี ์ชณุ
หเรอืงเดช  

คณะกรรมการ  การจัดทําและพัฒนาสือ่
และตําราการเรยีนการสอนภาษาจนีใน
ระดบัอดุมศกึษา : การตรวจสอบ การแปล
สํานวนภาษาและรปูแบบ เนือ้หาของ
ตน้ฉบบัสือ่และตําราฯ (Edit) ครัง้ที ่6 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา  

24 - 26 พ.ย. 
54 - ภาค
การศกึษาปลาย 
54  

85 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ยนื
ยง 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความตพีมิพใ์น
วารสารจนีศกึษา ปีที ่5 ฉบบัที ่5 
(เมษายน 2555 - มนีาคม 2556)  

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาส
ตร ์ 

10-ต.ค.-54 

86 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ยนื
ยง 

กรรมการพัฒนาหลกัสตูรและมาตรฐาน
การศกึษาหลกัสตูรศลิป ศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ  

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 17 ต.ค. 54 
ภาคการศกึษา
ตน้ 54 

87 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ยนื
ยง 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความตพีมิพใ์น  
วารสารจนีศกึษา  

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาส
ตร ์

24-ม.ค.-55 

88 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ยนื
ยง 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาโครงการวจัิยดา้น
จนีศกึษา ซึง่ขอทนุสง่เสรมิการวจัิยของ
มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทย 

จ. 30 ม.ค. 55 

89 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ยนื
ยง 

ประธานคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ์
หลกัสตูรศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัหวัเฉียว
เฉลมิพระเกยีรต ิ

25-ก.พ.-55 

90 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ยนื
ยง 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิผลงานทางวชิาการ คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

4 เม.ย 55 

91 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ยนื
ยง 

ผูท้รงคณุวฒุภิายนอกประจํากอง
บรรณาธกิารวารสารศลิปศาสตรป์รทัิศน์ 

มหาวทิยาลยัหวัเฉียว
เฉลมิพระเกยีรต ิ

25 เม.ย 55  

92 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชน ีตัง้ยนื
ยง 

กรรมการพจิารณามาตรฐานและคณุภาพ
การศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสตร์
มหาบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัหวัฉียว 
เฉลมิพระเกยีรต ิ

15 พ.ค.55 

93 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชน ีตัง้ยนื
ยง 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิบทความวารสาร
กระแสวัฒนธรรม 

มหาวทิยาลยัสยาม 21 พ.ค 55 

94 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชน ีตัง้ยนื
ยง 

ผูท้รงคณุวฒุปิระจํากองบรรณาธกิาร
วารสารศลิปศาสตรป์รทัิศน์ 

มหาวทิยาลยัหวัฉียว 
เฉลมิพระเกยีรต ิ

25 พ.ค.55 

95 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี ตัง้ยนื
ยง 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิบทความวารสาร
กระแสวัฒนธรรม 

มหาวทิยาลยัสยาม 21 พ.ค 55 

96 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 
 

รศ.ดร.พัชน ีตัง้ยนื
ยง 

กรรมการกลุม่ผลติชดุวชิาภาษาจนี
พืน้ฐานเพือ่การสือ่สาร 

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรร
มาธริาช 

1 ม.ิย 55 
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97 ภาษา

ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชน ีตัง้ยนื
ยง 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาโครงรา่งงานวจัิย คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

18 ก.ค 55 

98 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชน ีตัง้ยนื
ยง 

กรรมการบรหิาร สมาคมภาษาและหนังสอื
แหง่ประเทศไทยในพระ
บรมราชปูถัมภ ์

7 ส.ค 55 

99 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชน ีตัง้ยนื
ยง 

ประธานกรรมการสอบเคา้โครง
วทิยานพินธ ์

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัหวัเฉียว
เฉลมิพระเกยีรต ิ

ส. 1 ก.ย. 55 
เวลา 11.00–
15.00 น.  

100 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชน ีตัง้ยนื
ยง 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิผลงานทางวชิาการ
ทีไ่ดรั้บทนุจากมหาวทิยาลยั 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

24 ก.ย 55 

101 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ชญัญพร 
ปรญิญาวฒุชิยั 

คณะกรรมการ  การจัดทําและพัฒนาสือ่
และตําราการเรยีนการสอนภาษาจนีใน
ระดบัอดุมศกึษา : การตรวจสอบ การแปล
สํานวนภาษาและรปูแบบ เนือ้หาของ
ตน้ฉบบัสือ่และตําราฯ (Edit) ครัง้ที ่6 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา  

24 - 26 พ.ย. 
54 - ภาค
การศกึษาปลาย 
54  

102 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ชญัญพร 
ปรญิญาวฒุชิยั 

คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท์
ปัจจบุนัภาษาไทย-ภาษาจนี 

ราชบณัฑติยสถาน ภาคการศกึษา
ปลาย 54 

103 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ชญัญพร 
ปรญิญาวฒุชิยั 

วทิยากรบรรยาย หวัขอ้ “มารยาทและ
วัฒนธรรมจนี”  

บรษัิทแมกโนเลยี ควอลติี ้
ดเีวล็อปเมน้ต ์คอร์
ปอเรชัน่ จํากดั  

พ. 19 ต.ค. 54 
เวลา 13.30 – 
16.30 น. 

104 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ชญัญพร 
ปรญิญาวฒุชิยั 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความตน้ฉบบั
ในวารสารมนุษยศาสตร ์  

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 6-ม.ค.-55 

105 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ชญัญพร 
ปรญิญาวฒุชิยั 

คณะทํางานเพือ่จัดทําและพัฒนาสือ่และ
ตําราการเรยีนการสอนภาษาจนี
ระดบัอดุมศกึษา 

สํานักงานคณะกรรมการ
อดุมศกึษา 

18 พ.ค 55 

106 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ชญัญพร 
ปรญิญาวฒุชิยั 

คณะทํางานเพือ่จัดทําพจนานุกรม จนี-
ไทย 

ราชบณัฑติยสถาน 18 พ.ค 55 

107 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศพิร เพ
ชราภรัิชต ์

คณะกรรมการ การจัดทําและพัฒนาสือ่
และตําราการเรยีนการสอนภาษาจนีใน
ระดบัอดุมศกึษา : การตรวจสอบ การแปล
สํานวนภาษาและรปูแบบ เนือ้หาของ
ตน้ฉบบัสือ่และตําราฯ (Edit) ครัง้ที ่6 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา  

24 - 26 พ.ย. 
54 - ภาค
การศกึษาปลาย 
54  

108 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศพิร เพ
ชราภรัิชต ์

ออกรายการ "ชว่ยคดิชว่ยทํา" เพือ่
สนทนาประเด็นเนือ่งในเทศกาลตรษุจนี  

ไทยทวีสีชีอ่ง 3  23 ม.ค. 55 
เวลา 05.20-
05.45 น. 

109 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศพิร เพ
ชราภรัิชต ์

คณะทํางานเพือ่จัดทําและพัฒนาสือ่และ
ตําราการเรยีนการสอนภาษาจนี
ระดบัอดุมศกึษา 

สํานักงานคณะกรรมการ
อดุมศกึษา 

18 พ.ค 55 

110 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.หทัย เจีย่ อาจารยพ์เิศษ วชิาการเขยีนจนี 2 มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 2 พ.ค-15 ก.ค.
55 

111 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.อภริด ีเจรญิ
เสนยี ์

คณะกรรมการ  การจัดทําและพัฒนาสือ่
และตําราการเรยีนการสอนภาษาจนีใน
ระดบัอดุมศกึษา : การตรวจสอบ การ
แปลสํานวนภาษาและรปูแบบ เนือ้หา
ของตน้ฉบบัสือ่และตําราฯ (Edit) ครัง้ที ่
6 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา  

24 - 26 พ.ย. 
54 - ภาค
การศกึษาปลาย 
54  

112 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.อภริด ีเจรญิ
เสนยี ์

คณะทํางานเพือ่จัดทําและพัฒนาสือ่และ
ตําราการเรยีนการสอนภาษาจนี
ระดบัอดุมศกึษา 

สํานักงานคณะกรรมการ
อดุมศกึษา 

18 พ.ค 55 

113 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 
 
 
 

อ.อภริด ีเจรญิ
เสนยี ์

อาจารยพ์เิศษ วชิาการอา่นจนี 2 มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 31 ม.ีค -15 
ก.ค.55 
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114 ภาษา

ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.เดอืนเต็ม 
กฤษดาธานนท ์

อาจารยพ์เิศษบรรยายรายวชิา JPN 304 
ญีปุ่่ นศกึษา 4: วรรณคด ีภาคการศกึษา
ที ่1 ปีการศกึษา 2555  

มหาวทิยาลยัรังสติ ทกุวันจันทร ์ 
เวลา 9.00-
11.30 น.  
ตัง้แต ่20 ส.ค.  
ถงึ 1 ต.ค. 55 

115 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.วรวฒุ ิจริา
สมบตั ิ

กรรมการกํากบัมาตรฐานวชิาการ วทิยาลยัเซนตห์ลยุส ์ มวีาระ 2 ปี
การศกึษา  
ตัง้แต ่1 ม.ิย. 
55 จนถงึ 31 
พ.ค. 2557 

116 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.อรรถยา 
สวุรรณระดา 

วทิยากรบรรยายพเิศษในหวัขอ้ 
"วรรณคดญีีปุ่่ น" 

คณะอกัษรศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

17 ก.พ. 55 
เวลา 13.00-
15.00 น. 

117 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.อรรถยา 
สวุรรณระดา 

อาจารยพ์เิศษ มหาวทิยาลยัรังสติ ทกุวันจันทร ์ 
เวลา 9.00-
11.30 น.  
ตัง้แต ่11 ม.ิย.  
ถงึ 23  ก.ค. 
55 

118 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.อรรถยา 
สวุรรณระดา 

อาจารยพ์เิศษบรรยายรายวชิา JPN 304 
ญีปุ่่ นศกึษา 4: วรรณคด ีภาคการศกึษา
ที ่1 ปีการศกึษา 2555  

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัรังสติ 

ตัง้แตจ่.ที ่11 
ม.ิย. ถงึจ.ที ่23 
ก.ค.  55 เวลา 
09.00–11.30 

119 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.อรรถยา 
สวุรรณระดา 

อาจารยพ์เิศษ ภาคการศกึษาที ่1 ปี
การศกึษา 2555 วชิา ญ.261 วรรณกรรม
ญีปุ่่ นเบือ้งตน้  

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ทา่พระจันทร ์

วันที ่25 ม.ิย-
10 ก.ย 55  
เวลา 13.30-
16.30 น.  

120 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.อรรถยา 
สวุรรณระดา 

กรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธใ์หแ้ก่
นักศกึษาปรญิญาโท 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

15 ส.ค. 55 
เวลา 13.30-
15.30 น.  

121 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.สริมินพร 
สรุยิะวงศไ์พศาล 

กรรมการสมาคม สมาคมญีปุ่่ นศกึษาใน
ประเทศไทย 

2555-2557 

122 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.น้ําทพิย ์เมธ
เศรษฐ  

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “การรับ
วัฒนธรรมและวรรณกรรมญีปุ่่ นสมัยใหม่
ในประเทศไทย” 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ 

พ. 22 ส.ค. 55 
เวลา 13.30–
16.30 น.  

123 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

ใหเ้ขา้รว่มฟังการรายงานความกา้วหนา้ 
และใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนต์อ่
นักศกึษาทีไ่ดรั้บทนุจํานวน 1 กลุม่หวัขอ้ 
รวมวทิยานพินธจํ์านวน 2 เรือ่ง  

สํานักงานกองทนุ
สนับสนุนการวจัิย (สกว.) 

อา. 22 ม.ค. 
55 

124 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

วทิยากรบรรยายพเิศษในหวัขอ้ “สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุารกีบัการเรยีนการสอนภาษาจนี”   

สมาคมครภูาษาจนีแหง่
ประเทศไทย 

อา. 5 ก.พ.55 

125 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

ผูว้จิารณ์ (รา่ง) งานวจัิยเรือ่ง “ประกอบ
สรา้งความรูเ้รือ่งอยธุยาตอนปลาย” ใน
หวัขอ้ การคา้ขายเครือ่งถว้ยจนีสมัยตน้
ราชวงศช์งิในพระนครศรอียธุยา พ.ศ. 
2187-2310 และหวัขอ้ ราชประเพณีสมัย
อยธุยาตอนปลาย : กรณีศกึษาพระราช
พธิรีาชาภเิษก  

สํานักงานกองทนุ
สนับสนุนการวจัิย (สกว.) 

จ. 20 ก.พ. 55 

126 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

วทิยากรบรรยายปาฐกถา เรือ่ง 
“หมอ่มหลวงบญุเหลอืฯ กับความหว่งใย
เรือ่งการสอนภาษาไทยและวรรณคดี
ไทย : นัยทีส่บืตอ่มาถงึปัจจบุนั” ในงาน
เสาหลกัของแผน่ดนิ ครัง้ที ่64 ชดุ “100 
ปี ชาตกาล ศาสตราจารย ์ม.ล.บญุเหลอื 
(กญุชร) เทพยสวุรรณ” 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  20 เม.ย. 55 
เวลา 13.00-
15.00 น.  

127 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี
 
 

ผศ.ดร.รท.บรรจบ 
บรรณรจุ ิ

วทิยากรบรรยายธรรมใหพ้นักงาน กฟน. สโมสรการไฟฟ้านคร
หลวง 

อ. 11 ต.ค. 54 
เวลา 09.00-
12.00 น. 
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128 ภาษา

ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ 
บรรณรจุ ิ

วทิยากรบรรยายธรรมะใน 2 หวัขอ้เรือ่ง
คอื 1.พน้วกิฤต ดว้ยธรรมะ 2.วถิจีติ
เสยีสละ วถิจีติพระโพธสิตัว ์

สหกรณ์เครดติยเูนีย่นรวม
น้ําใจทา่ยาง  จํากดั 

12-พ.ย.-54 

129 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ 
บรรณรจุ ิ

ผูเ้ชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม บณัฑติวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ 

   

130 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ 
บรรณรจุ ิ

เสวนาหวัขอ้ ทอ่งแดนพทุธภมูติามรอย
พทุธองค ์

สํานักพมิพส์ขุภาพใจ 8-เม.ย.-55 

131 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ 
บรรณรจุ ิ

เชญิเป็นวทิยากรรว่มเสวนางานฉลองสมั
พทุธชยันต ีเรือ่ง"พทุธศาสนาในสมัพทุธ
ศตวรรษที ่27" 

ยวุพทุธกิสมาคมแหง่
ประเทศไทย  

17-20 พ.ค. 55 
เวลา 14.00-
16.00 น.  

132 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ 
บรรณรจุ ิ

เสวนาธรรม หวัขอ้เรือ่ง "ศาสนา 
การเมอืง ความสขุ ความสําเร็จ" 

คณะกรรมาธกิารศาสนา 
คณุธรรม จรยิธรรม ศลิปะ
และวัฒนธรรม วฒุสิภา 
ถนนอูท่องใน 

1 ม.ิย. 55 เวลา 
07.00-16.00  
น. ณ รัฐสภา 

133 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ 
บรรณรจุ ิ

กรรมการสอบวทิยานพินธ ์ป.โท มหาจฬุาลงกรณ์ราช
วทิยาลยั 

3 ม.ิย. 55 
อาคารมหาจฬุา 
หอ้ง 303 

134 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ 
บรรณรจุ ิ

บรรยายธรรมกจิกรรมวันวสิาขบชูา วัน
สําคญัสากลโลก 

วัดบางโฉลงใน  ต.บาง
โฉลง อ.บางพล ีจ.
สมทุรปราการ 10540 

3 ม.ิย. 55 เวลา 
09.00 น.   

135 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ 
บรรณรจุ ิ

วทิยากรบรรยายถวายความรูเ้รือ่ง การ
วเิคราะหธ์รรมในพระไตรปิฏก  

สํานักงานเจา้คณะภาค 
16 

15 ม.ิย. 55 
เวลา 08.00–
15.00 น.  

136 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ 
บรรณรจุ ิ

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ “ศาสนา
เปรยีบเทยีบ”  

สํานักปลดั
กรงุเทพมหานคร 

20 ม.ิย. 55 
เวลา 09.00–
12.00 น.  

137 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ 
บรรณรจุ ิ

วทิยากรบรรยายโครงการพัฒนาการดแูล
ผูป่้วยแบบ Palliative  

โรงพยาบาลเลดิสนิ 
กรมการแพทย ์

26 ม.ิย. 55  

138 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ 
บรรณรจุ ิ

วทิยากรบรรยาย เรือ่ง “ชวีติหลงัความ
ตายและชวีติใหมท่ีส่ดใส” 

โรงพยาบาลชยันาท
นเรนทร 

23 ส.ค. 55 
เวลา 13.30–
16.30 น.  

139 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

อ.ดร.ชาญวทิย ์
ทัดแกว้ 

วทิยากร บรรยายในหวัขอ้ "โลกอดุมคติ
ในพทุธศาสนา" 

ภาควชิาภาษาไทย คณะ
ศลิปศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

อ. 21 ส.ค. 55 
เวลา 13.15-
16.45 น. 

140 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

อ.ดร.ชาญวทิย ์
ทัดแกว้ 

วทิยากรบรรยายพเิศษใหแ้กนั่กเรยีนใน
โครงการ 1 อําเภอ 1 ทนุ (ODOS) รุน่ที ่
3 จํานวน 100 คน 

สมาคมสง่เสรมิ
เทคโนโลย(ีไทย-ญีปุ่่ น) 

ศ. 31 ส.ค. 55  

141 ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา หะยี
ยะโกะ 

ขอเชญิเป็นคณะกรรมการออกขอ้สอบ 
ตรวจขอ้สอบ และคดัเลอืก 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษรศาสตร ์

จ. 12 ม.ีค. 55 
เวลา 09.00-
15.00 น. 

142 ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา หะยี
ยะโกะ 

คณะกรรมการบรหิารโครงการสง่เสรมิ
การเรยีนการสอนภาษาองักฤษและภาษา
ของประเทศเพือ่นบา้น 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา 

ประชมุครัง้ที่
1/55 วันที ่18 
ก.พ. 55  
ครัง้ที ่3/2555 
วันที ่23 พ.ค. 
55 

143 ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา หะยี
ยะโกะ 

วทิยากร เสวนาเรือ่ง" บทบาทสตรตีอ่
การเปลีย่นแปลงของโลก" 

ศนูยว์ัฒนธรรมสถานเอก
อคัรราชฑตู สาธารณรัฐ
อสิลามแหง่อหิรา่น 
ประจํากรงุเทพฯ 

20 พ.ค. 55 
เวลา 13.30-
16.00 น. 

144 ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา หะยี
ยะโกะ 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาตรวจ
แกไ้ขและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรงุ
หลกัสตูรศลิปศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวชิา
ภาษามาเลยม์ลายธูรุกจิ หลกัสตูร
ปรับปรงุ พ.ศ.2555 คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
 

สาขาวชิาภาษามลาย ู
คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานคริ
นทร ์

1-ม.ิย.-55 
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145 ภาษา

ตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา หะยี
ยะโกะ 

ผูท้รงคณุวฒุ ิอา่นประเมนิผลงานทาง
วชิาการ เรือ่ง"ภาษามาเลเซยี เบือ้งตน้ 
1" 

คณะศลิปศาสตร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ทา่พระจันทร ์

ภาคตน้ 55 

146 ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา หะยี
ยะโกะ 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิผลงานทางวชิาการ คณะศลิปศาสตร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ทา่พระจันทร ์

ภาคตน้ 55 

147 ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา หะยี
ยะโกะ 

แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารโครงการ
สง่เสรมิการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ
และภาษาของประเทศเพือ่นบา้น 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา 

ภาคตน้ 55 

148 ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา หะยี
ยะโกะ 

ผูบ้รรยายประจํารายวชิา SE 382 ภาษา
มาเลเซยีระดบักลาง 1 ภาคการศกึษาที ่
1/2555  

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ตัง้แต ่25 ม.ิย. 
ถงึ 6 ต.ค. 55 
ทกุวันองัคาร 
เวลา 09.30–
12.30 น.ณ 
หอ้ง 503 

149 ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

ผศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

วทิยากรดําเนนิรายการเสวนา  บรษัิท นานม ีบุค๊ส ์จํากดั  ส. 8 ต.ค. 54 
เวลา 18.00-
19.00 น.  

150 ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

ผศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

วทิยากรในหวัขอ้ “ไทยในการรับรูแ้ละ
ความเขา้ใจของประเทศลุม่น้ําโขง”  

ศนูยม์านุษยวทิยา สรินิธร 
(องคก์ารมหาชน) 

23 พ.ย. 54 
เวลา 14.45 –
17.30 น.  

151 ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

ผศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

ขอเชญิเป็นคณะกรรมการออกขอ้สอบ 
ตรวจขอ้สอบ และคดัเลอืก 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษรศาสตร ์

อ. 13 ม.ีค. 55 
เวลา 09.00-
15.00 น. 

152 ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

คณะทํางานเพือ่จัดทํายทุธศาสตรค์วาม
รว่มมอืทางวชิาการระดบัอดุมศกึษา 
ระหวา่งประเทศไทยกบัสาธารณรัฐสงัคม
นยิมเวยีดนาม ครัง้ที ่1/2555 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา 

7 ส.ค. 55 
เวลา 13.30 น.  

153 ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

อาจารยพ์เิศษเพือ่ทําการสอนรายวชิา 
LAEN 434 Contemporary Asian 
Literature ภาคการศกึษาที ่1/2555 
บรรยายในหวัขอ้“Vietnamese 
literature”  

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล  

16 ส.ค. 55 
เวลา 12.30–
15.30 น. 

154 ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

เชญิเป็นวทิยากรในการประชมุ บรรยาย
ในหวัขอ้ "การแปลวรรณกรรมเวยีดนาม" 

ศนูยก์ารแปลและลา่ม 
คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล พทุธ
มณฑล สาย 4 ศาลายา 
นครปฐม 

ศ. 21 ก.ย. 55 
เวลา 08.00-
17.00 น.  

155 ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

วทิยากร เสาวนา เรือ่ง "เพือ่นบา้นมอง
ไทย" 

โครงการความมั่นคงศกึษา 
(คณะรัฐศาสตร ์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ) 
รว่มกบัสถาบนัการขา่วกรอง
สํานักขา่วกรองแหง่ชาต ิ    

พ. 19 ก.ย. 55 
เวลา 09.00-
12.00 น.  

156 ภาษา
ตะวันออก/
อาหรับ 

อ.ดร.มานพ อาดมั ทีป่รกึษาสํานักงานคณะกรรมการกลาง
อสิลามแหง่ประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการ
กลางอสิลามแหง่ประเทศ
ไทย 

ตลอดภาค
การศกึษา 

157 ภาษา
ตะวันออก/
อาหรับ 

อ.ดร.มานพ อาดมั กรรมการสอบภาษาอาหรับ ณ โรงเรยีน
ฝร่ังเศสนานาชาต ิกรงุเทพฯ ถนนประชา
อทุศิ  

โรงเรยีนฝร่ังเศส
นานาชาต ิ

พฤ. 21 ม.ิย. 
55 เวลา 13.00 
น. 

158 ภาษาไทย ผศ.ดร.ณัฐพร 
พานโพธิท์อง 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาและให ้
ขอ้เสนอแนะการเขยีนบทความวชิาการ
เรือ่ง ผลงานสรา้งสรรค ์"พาสา ววิัด วิ
บดั" (ตพีมิพใ์นวารสารนักบรหิาร ปีที ่32 
ฉบบัที ่3 ประจําปี 2555)  

มหาวทิยาลยักรงุเทพ พ.ค.-55 

159 ภาษาไทย ผศ.ดร.ณัฐพร 
พานโพธิท์อง 

อาจารยพ์เิศษบรรยายหวัขอ้ "ถอ้ยคํานัย
ผกผัน : แนวทางการศกึษาวเิคราะหใ์น
ภาษาไทย" ใหแ้กน่สิติระดับปรญิญาโท 
สาขาวชิาภาษาไทย (กลุม่ S01) 
ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ 

28 ม.ค.55 
เวลา 9.00 - 
12.00 น. ณ 
หอ้ง 246 ชัน้ 4 
อาคาร 2 
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160 ภาษาไทย ผศ.ดร.ณัฐพร 

พานโพธิท์อง 
กรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธ ์เรือ่ง 
"การสรา้งสรรคภ์าษาและสภาพสะทอ้น
สงัคมของเพลงตลกคําเมอืง" 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

พ. 3 ก.ค. 55 
เวลา 09.30 น.  

161 ภาษาไทย ผศ.ดร.ณัฐพร 
พานโพธิท์อง 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาและให ้
ขอ้เสนอแนะการเขยีนบทความวชิาการ 
เพือ่ตพีมิพใ์นวารสารนักบรหิาร ปีที ่32 
ฉบบัที ่3 ประจําปี 2555 จํานวน 1 
บทความ เรือ่งผลงานสรา้งสรรค ์“พาสา 
ววิัด วบิดั” 

มหาวทิยาลยักรงุเทพ พ.ค.-55 

162 ภาษาไทย ผศ.ดร.ปรมนิท ์
จารวุร 

วทิยากรบรรยายในโครงการเสวนา
วรรณกรรม "โครงสรา้งนยิมกบัการ
วเิคราะหน์ทิานและตํานานพืน้บา้น"  

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาส
ตร ์

25 ม.ค. 55 
เวลา 14.00 - 
17.00 น.  

163 ภาษาไทย ผศ.ดร.ปรมนิท ์
จารวุร 

อาจารยพ์เิศษ วชิา 01376512 ทฤษฎี
คตชินวทิยา (Theories of Folklore) 
หวัขอ้หลักการเก็บขอ้มลูภาคสนาม 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาส
ตร ์

ศ. 27 ก.ค. 55 
เวลา 9.00–
12.00 น.  

164 ภาษาไทย ผศ.ดร.ปรมนิท ์
จารวุร 

กรรมการสมัภาษณ์ผูเ้ขา้แขง่ขนัระดบั
มัธยมศกึษาปีที ่1-3 รอบชงิชนะเลศิ  

วชริาวธุวทิยาลยั พฤ. 23 ส.ค. 
55 เวลา 
09.30–12.00 
น.  

165 ภาษาไทย ผศ.ดร.ปรมนิท ์
จารวุร 

กรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธใ์หก้ับ
นักศกึษาปรญิญาโท 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

25 ก.ย. 55 
เวลา 09.30–
12.00 น.  

166 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศริพิร ภักดี
ผาสขุ 

กรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธ ์เรือ่ง 
"อนุภาคความวเิศษในนวนยิายมหศัจรรย ์
เรือ่ง เดอะไวทโ์รด" ของนางสาวสรติา 
ปัจจสุานนท ์นสิติระดับบณัฑติศกึษา 
หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยับรูพา 

14 ม.ีค. 55 
เวลา 13.00 - 
14.30 น.  

167 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศริพิร ภักดี
ผาสขุ 

วทิยากรบรรยายเรือ่ง "ฉลาดเลอืก - 
เลอืกสขุภาพ : การศกึษาโฆษณาสนิคา้
เพือ่สขุภาพจากมมุมองวาทกรรม
วเิคราะหเ์ชงิวพิากษ์" -โครงการประชมุ
ทางวชิาการระดับชาต ิเรือ่ง ททีรรศน์
ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม การสือ่สาร
ในโลกยคุเปลีย่นผา่น 

สาขาวชิาภาษาไทยเพือ่
การสือ่สาร คณะ
มนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทย รว่มกบั สาขาวชิา
ภาษาไทย คณะศลิป
ศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

3-พ.ค.-55 

168 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศริพิร ภักดี
ผาสขุ 

กรรมการประเมนิบทความของวารสาร 
(Referee) 

คณะภาษาและการสือ่สาร 
สถาบนับณัฑติพัฒนบริ
หารศาสตร ์

ภาคตน้ 55 

169 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศริพิร ภักดี
ผาสขุ 

กรรมการพจิารณาหวัขอ้วทิยานพินธ ์ บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

5 ก.ค. 55 
เวลา 14.00-
16.00 น.  

170 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศริพิร ภักดี
ผาสขุ 

กรรมการตดัสนิการประกวดการกลา่ว
สนุทรพจนข์องนักเรยีนระดบัมัธยมศกึษา
ตอนปลาย ในโครงการ “รว่มใจไกล่
เกลีย่” ประจําปี พ.ศ.2555 

ศาลแพง่กรงุเทพใต ้ ศ. 27 ก.ค. 55 
เวลา 13.00 น.  

171 ภาษาไทย ผศ.ดร.ศริพิร ภักดี
ผาสขุ 

กรรมการตดัสนิการประกวดการกลา่ว
สนุทรพจนข์องนักเรยีนระดบัมัธยมศกึษา
ตอนปลาย 

ศาลแพง่กรงุเทพใต ้ พฤ. 30 ส.ค. 
55 

172 ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา เรอืง
รักษ์ลขิติ 

วทิยากรโครงการฝึกอบรมนักศกึษา
สาขาการสอนภาษาไทยเพือ่เป็นครู
ภาษาไทย(ภาคใต)้ 

ราชบณัฑติยสถาน 18 ก.พ. 55 ณ 
มหาวทิยาลยั
ราชภัฏ
นครศรธีรรมราช 

173 ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา เรอืง
รักษ์ลขิติ 

วทิยากรผูดํ้าเนนิการบรรยาย เรือ่ง 
“นโยบายศาสนา : ของมคีา่ทีถ่กูลมื”  

สภาวจัิยแหง่ชาต ิสาขา
ปรัชญา สํานักงาน
คณะกรรมการวจัิย
แหง่ชาต ิ

11 พ.ค. 55 
เวลา 09.45–
11.00 น.  

174 ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา เรอืง
รักษ์ลขิติ 

วทิยากรในการอภปิราย เรือ่ง “ศรัทธากบั
งานสรา้งสรรคท์างศาสนา : วรรณกรรม”  

สภาวจัิยแหง่ชาต ิสาขา
ปรัชญา สํานักงาน
คณะกรรมการวจัิย
แหง่ชาต ิ

12 พ.ค. 55 
เวลา 13.00–
15.00 น. 
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175 ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา เรอืง

รักษ์ลขิติ 
คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท์
วรรณคดไีทย ราชบณัฑติยสถาน  

ราชบณัฑติยสถาน ทกุวันพธุ
สปัดาหท์ี ่1,3 
และ 5 ประชมุ
ระหวา่งเวลา 
13.00–15.00 
น. และทกุวัน
พธุสปัดาหท์ี ่2 
และ 4 ประชมุ
ระหวา่งเวลา 
09.00–11.00 
น.  

176 ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา เรอืง
รักษ์ลขิติ 

วทิยากรบรรยายเรือ่งสาระการเรยีนรูห้ลกั
ภาษาไทยและวรรณคดไีทยในหนังสอื
เรยีน "ความรูแ้ละการสอนวรรณคดไีทย 
ระดบัมัธยมศกึษา" 

สมาคมครภูาษาไทยแหง่
ประเทศไทย  

16–17 ม.ิย. 55 

177 ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา เรอืง
รักษ์ลขิติ 

วทิยากรโครงการฝึกอบรมนักศกึษา
สาขาการสอนภาษาไทยเพือ่เป็นครู
ภาษาไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื) 
เรือ่ง "เป้าหมายและกลวธิกีารสอน
วรรณคด"ี 

ราชบณัฑติยสถาน ส. 23 ม.ิย. 55  

178 ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา เรอืง
รักษ์ลขิติ 

วทิยากรรว่มเสวนาในหวัขอ้ นริาศ
สพุรรณ : ความสามารถและความคดิ
สรา้งสรรคข์องสนุทรภูใ่นการแตง่โคลงสี่
สภุาพ 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

25 ม.ิย. 55 
เวลา 14.00 - 
16.00 น.  

179 ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา เรอืง
รักษ์ลขิติ 

วทิยากรในการอภปิราย เรือ่ง “แนว
ทางการวจัิยเกีย่วกบัประชาคมวัฒนธรรม
อาเซยีนดา้นภาษาและวรรณกรรม” 

สภาวจัิยแหง่ชาต ิสาขา
ปรัชญา สํานักงาน
คณะกรรมการวจัิย
แหง่ชาต ิ

21 ก.ค. 55 
เวลา 15.30-
17.00 น. 

180 ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา เรอืง
รักษ์ลขิติ 

วทิยากรผูดํ้าเนนิการอภปิราย เรือ่ง “การ
สรา้งมาตรฐานทางวชิาการของงาน
ศลิป์”  

สภาวจัิยแหง่ชาต ิสาขา
ปรัชญา สํานักงาน
คณะกรรมการวจัิย
แหง่ชาต ิสาขาปรัชญา 
สํานักงานคณะกรรมการ
วจัิยแหง่ชาต ิ 

26 ส.ค. 55 
เวลา 15.00–
16.30 น.  

181 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

ประธานกรรมการสอบเคา้โครง
วทิยานพินธห์วัขอ้ "การจัดทําฐานขอ้มลู
ตํานานประจําถิน่ภาคกลางของไทย" 
ของนายเจษฎาพร ศรวชิยั นสิติหลกัสตูร
ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการ
บรหิารงานวัฒนธรรม 

วทิยาลยันวัตกรรม 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2 เม.ย. 55 
เวลา 14.00 น.  

182 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

ผูท้รงคณุวฒุกิารจัดทําคลงัขอ้มลูมรดก
ภมูปัิญญาทางวฒันธรรม ครัง้ที ่2/2555  

กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 26 เม.ย. 55 
เวลา 08.30–
16.30 น. 

183 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

วทิยากรอภปิรายเรือ่ง "วรรณคดไีตรภมูิ
ในสงัคมไทย (กรณีไตรภมูอิสีาน)" ใน
งานสมัมนาทางวชิาการเรือ่ง "คตไิตรภมู ิ
: อทิธพิลตอ่วถิสีงัคมไทย"  

สํานักวรรณกรรมและ
ประวัตศิาสตร ์ กรม
ศลิปากร 

พฤ. 28 ม.ิย. 
55 เวลา 13.00 
น.-16.30 น.  

184 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิผลงานวชิาการ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย ์1 คน 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 31 ก.ค. 55 

185 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

คณะกรรมการวรรณคดแีหง่ชาต ิ สํานักวรรณกรรมและ
ประวัตศิาสตร ์กรม
ศลิปากร 

27 ส.ค. 55  
24 ก.ย. 55 
เวลา 13.00-
16.00 น.           

186 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

วทิยากรบรรยายพเิศษ เรือ่ง “วรรณกรรม
ขนบธรรมเนยีมประเพณีทอ้งถิน่” 

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

พ. 5 ก.ย. 55  

187 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิบทความ ในการ
ประชมุวชิาการระดบัชาต ิ"เวทวีจัิย
มนุษยศาสตรไ์ทย ครัง้ที ่6"  

โครงการจัดประชดุเวที
วจัิยมนุษยศาสตรไ์ทย 
ครัง้ที ่6 คณะ
มนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทย  
 

7 ก.ย. 55 



  49 

ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาทีเ่ชญิ 
188 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา สจุ

ฉายา 
กรรมการสอบวทิยานพินธใ์หก้บันสิติ
ระดบัปรญิญาโท เรือ่งอภไิทโพธบิาทว ์ 

ภาควชิาวรรณคด ีคณะ
มนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

พ.19 ก.ย. 55 
เวลา 13.00-
16.00 น. 

189 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

วทิยากรบรรยายพเิศษ เรือ่ง "เศรษฐกจิ
สรา้งสรรคก์บัการจัดการศลิปวัฒนธรรม" 
หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการบรหิารงานวัฒนธรรม 

วทิยาลยันวัตกรรม 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ส. 22 ก.ย. 55 
เวลา 10.00-
12.00 น. 

190 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

วทิยากรบรรยายพเิศษ เรือ่ง "พระลกั-
พระลาม: นทิานพระรามของลาว" ในการ
ประชมุวชิาการเรือ่ง รามายณะ: มรดก
วัฒนธรรมรว่มของอาเซยีน 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ศ.28 ก.ย. 55 
เวลา 10.00-
11.00 น. 

191 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิผลงานวชิาการ
ตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์1 คน 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 30 ก.ย. 55 

192 ภาษาไทย ศ.ดร.ศริาพร ณ 
ถลาง 

ผูท้รงคณุวฒุภิายนอกในการประเมนิ
หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาภาษาไทย หลกัสตูรใหม ่
(2556)  

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยั
อบุลราชธาน ี 

16 ม.ิย. 55 

193 ภาษาไทย อ.ชยัรัตน์ พลมขุ อาจารยพ์เิศษสอนรายวชิา 01376345 
พระนพินธก์รมสมเด็จพระปรมานุชติ
ชโินรส ในภาคการศกึษาปลาย ปี
การศกึษา 2554  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 10 และ 12 
ม.ค.55 เวลา 
9.30 - 11.00 
น.  

194 ภาษาไทย อ.ชยัรัตน ์พลมขุ วชิา 01376596 เรือ่งเฉพาะทาง
วรรณคดไีทย(Selected Topics in Thai 
Literature) หวัขอ้ การเดนิทางผา่นโลก
ทัศนช์นชัน้นํา: เรือ่งเทีย่วทีต่า่งๆ  

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ศ. 29 ม.ิย. 
และ 4 ก.ค. 55 
เวลา 09.00–
12.00 น.  

195 ภาษาไทย อ.ชยัรัตน ์พลมขุ อาจารยพ์เิศษ วชิา 01376345 พระ
นพินธก์รมสมเด็จพระปรมานุชติชโินรส 
(Literary Works of Prince 
Paramanuchit) หวัขอ้ พระนพินธก์บั
พระราชพธิ:ี ลลิติกระบวนแหพ่ระกฐนิ
พย-ุหยาตราฯ 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

อ. 3 ก.ค. 55 
และพฤ. 5 ก.ค. 
55 เวลา 
13.00-14.30 

196 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุ้ง่ อาม
ระดษิ 

วทิยากรในหวัขอ้ “ไทยในการรับรูแ้ละ
ความเขา้ใจของประเทศลุม่น้ําโขง”  

ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร 
(องคก์ารมหาชน) 

23 พ.ย. 54 
เวลา 14.45 – 
17.30 น. 

197 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุ้ง่ อาม
ระดษิ 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “ไทยในการ
รับรูข้องกมัพชูา : การศกึษาจาก
วรรณกรรมและหนังสอืพมิพ”์ 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

อ. 31 ก.ค. 55 
เวลา 08.45-
12.15 น.  

198 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุ้ง่ อาม
ระดษิ 

กรรมการสมัภาษณ์ผูเ้ขา้แขง่ขนัระดบั
มัธยมศกึษาปีที ่1-3 รอบชงิชนะเลศิ  

วชริาวธุวทิยาลยั พฤ. 23 ส.ค. 
55 เวลา 
09.30–12.00 
น.  

199 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุ้ง่ อาม
ระดษิ 

อาจารยพ์เิศษเพือ่ทําการสอนรายวชิา 
LAEN 434 Contemporary Asian 
Literature ภาคการศกึษาที ่1/2555 
บรรยายในหวัขอ้ “Cambodian 
literature”  

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล  

30 ส.ค. 55 
เวลา 12.30–
15.30 น. 

200 ภาษาไทย อ.ดร.เทพ ีจรัสจรงุ
เกยีรต ิ

กรรมการสมัภาษณ์ผูเ้ขา้แขง่ขนัระดบั
มัธยมศกึษาปีที ่1-3 รอบชงิชนะเลศิ  

วชริาวธุวทิยาลยั พฤ. 23 ส.ค. 
55 เวลา 
09.30–12.00 
น.  

201 ภาษาไทย อ.ดร.เทพ ีจรัสจรงุ
เกยีรต ิ 

วทิยากรโครงการพัฒนาและปรับปรงุ
หลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ(TQF) หมวด
วชิาศกึษาท่ัวไป 

คณะศลิปศาสตร ์บพติร
พมิขุ จักรวรรด ิ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสนิทร ์

23 ธ.ค. 54 
เวลา 9.00 - 
16.00 น.  

202 ภาษาไทย อ.ดร.เทพ ีจรัสจรงุ
เกยีรต ิ 

อาจารยพ์เิศษบรรยายหวัขอ้ "แนว
ทางการวเิคราะหภ์าษาโฆษณาใน
ภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ 

21 ม.ค. 55 
เวลา 9.00 - 
12.00 น.  

203 ภาษาไทย อ.ดร.ธานรัีตน์ จัตุ
ทะศร ี

อาจารยพ์เิศษสอนรายวชิา 01376541 
วรรณคดรีอ้ยแกว้และรอ้ยกรอง ในภาค
การศกึษาปลาย ปีการศกึษา 2554  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 19 และ 26 
ม.ค. 55 เวลา 
13.00 - 16.00 
น.  
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204 ภาษาไทย อ.ดร.ธานรัีตน ์จัตุ

ทะศร ี
กรรมการสอบโครงรา่งวทิยานพินธ ์ หลกัสตูรสหสาขาวชิา

ธรุกจิ เทคโนโลยแีละการ
จัดการนวัตกรรม บณัฑติ
วทิยาลยั 

14 ก.ย. 55 
เวลา 18.00 น.  

205 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์เหลา่
เลศิวรกลุ 

คณะทํางานเพือ่จัดทําและพัฒนาสือ่และ
ตําราการเรยีนการสอนภาษาจนี
ระดบัอดุมศกึษา 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา  

ภาคการศกึษา
ปลาย 54 

206 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์เหลา่
เลศิวรกลุ 

วทิยากรการอบรมเรือ่ง การเพิม่องค์
ความรูด้า้นการอา่นและการเขยีน 

สมาคมครภูาษาไทยแหง่
ประเทศไทย 

17-19, 22-24 
ต.ค. 54 

207 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์เหลา่
เลศิวรกลุ 

ประชมุตรวจและบรรณาธกิารตน้ฉบบั
หนังสอืบรรทัดฐานภาษาไทย เลม่ 5 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

23 ก.พ., 1 
ม.ีค.,30 ม.ีค. 

55  
208 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์เหลา่

เลศิวรกลุ 
อาจารยพ์เิศษบรรยาย หวัขอ้ "เกง่
ภาษาองักฤษ (ภาษาตา่งประเทศ) โดย
ภาษาไทยไมอ่อ่นแอ" 

โครงการหลกัสตูรปรัชญา
ดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิา
หลกัสตูรและการสอน 
ภาคพเิศษ คณะ
ศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาส
ตร ์

25 ก.พ. 55 
เวลา 13.30 - 
15.30 น.  

209 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์เหลา่
เลศิวรกลุ 

วทิยากรในโครงการพัฒนาการเรยีนการ
สอนภาษาไทย เรือ่งความรูแ้ละการสอน
หลกัภาษาไทย ระดบัมัธยมศกึษา 

สํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 29 

ภาคตน้ 55 

210 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์เหลา่
เลศิวรกลุ 

คณะอนุกรรมาธกิารวสิามัญศกึษาตดิตาม
การบงัคบัใชก้ฎหมายและมาตรการ
เกีย่วกบัการพทัิกษ์สถาบนั
พระมหากษัตรยิ ์วฒุสิภา  

คณะกรรมาธกิารวสิามัญฯ 
วฒุสิภา 

ศ. 8, 15 ม.ิย. 
55 เวลา 14.00 
น.  

211 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์เหลา่
เลศิวรกลุ 

วทิยากรบรรยายเรือ่งสาระการเรยีนรูห้ลกั
ภาษาไทยและวรรณคดไีทยในหนังสอื
เรยีน  

สมาคมครภูาษาไทยแหง่
ประเทศไทย  

16–17 ม.ิย. 55 

212 ภาษาไทย อ.ดร.อาทติย ์
ชรีวณชิยก์ลุ 

อาจารยพ์เิศษบรรยายหวัขอ้ "ขอ้ควร
คํานงึในการศกึษาวรรณคดพีทุธศาสนา" 
ใหแ้กน่สิติระดบัปรญิญาโท สาขาวชิา
ภาษาไทย (กลุม่ S01) ภาควชิา
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ 

14 ม.ค. 55 
เวลา 13.00 - 
16.00 น.  

213 ภาษาไทย อ.ดร.อาทติย ์
ชรีวณชิยก์ลุ 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้เรือ่ง “การเขยีน
คํากลา่วในพธิ”ี  

สํานักงานก.พ. พฤ. 17 พ.ค. 
55 เวลา 
13.00–16.00 
น.  

214 ภาษาไทย อ.ดร.อาทติย ์
ชรีวณชิยก์ลุ 

อาจารยพ์เิศษสอนในหวัขอ้ “การศกึษา
แนวคดิพทุธศาสนาในวรรณคดไีทย” 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ 

11 ส.ค. 55 
เวลา 13.00–
16.00 น.  

215 ภาษาไทย อ.ดร.อาทติย ์
ชรีวณชิยก์ลุ 

อาจารยพ์เิศษ วชิา 01376596 เรือ่ง
เฉพาะทางวรรณคดไีทย (Selected 
Topics in Thai Literature) 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

พ. 15, 22, 
และ 29 ส.ค. 
และ 5 ก.ย. 55 
เวลา 9.00-
12.00 น. 

216 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

วทิยากรโครงการ KM เพือ่พัฒนาการ
สอนและการวจัิยสําหรับบคุลากรภาควชิา
ภาษาตะวันออก 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยันเรศวร 

พฤ. 23 ส.ค. 
55 เวลา 
09.00–16.30 
น.  

217 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

วทิยากรในวาระการประชมุที ่2 หวัขอ้ 
“Exchange of best practices in 
safeguarding and promoting 
language and cultural diversity in 
Asia and Europe”  

กระทรวงการตา่งประเทศ  18–19 ก.ย. 55 
ณ เมอืงยอกยา
การต์า ประเทศ
อนิโดนเีซยี 

218 ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.ธรีาภรณ์ รติ
ธรรมกลุ 
 
 

กรรมการสอบวทิยานพินธข์องนักศกึษา 
สาขาวชิาภาษาศาสตรเ์พือ่การสือ่สาร  

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

4 เม.ย. 55 
เวลา 15.00 น.  
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219 ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.พทิยาวัฒน ์

พทิยาภรณ์ 
ผูค้วบคมุการคน้ควา้วจัิยของ น.ส.อร
ประพณิ กติตเิวช นักศกึษาระดบัปรญิญา
ดษุฏบีณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

  

220 ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.พทิยาวัฒน ์
พทิยาภรณ์ 

กรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธ์
นักศกึษาปรญิญาโท  

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

14 ต.ค. 54 
เวลา 9.30 น.  

221 ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.พทิยาวัฒน ์
พทิยาภรณ์ 

กรรมการสอบวัดคณุสมบตันัิกศกึษา
ระดบัดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
ประจําภาคการศกึษาปลาย ปีการศกึษา 
2554  

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

6-ม.ค.-55 

222 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.คารนิา 
โชตริว ี

อาจารยพ์เิศษเพือ่ทําการสอนรายวชิา 
LAEN 434 Contemporary Asian 
Literature ภาคการศกึษาที ่1/2555 
บรรยายในหวัขอ้ “Philippines literature”

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล  

6 ก.ย. 55 เวลา 
12.30–15.30 
น. 

223 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

คณะกรรมการภายนอกชว่ยพจิารณา
ขอ้สอบภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัเซน็
เทเรซา่ 

มหาวทิยาลยัเซน็เทเรซา่ ทัง้ปีการศกึษา 
54 

224 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

อาจารยพ์ีเ่ลีย้งใหคํ้าปรกึษาในการทํา
วจัิยแกอ่าจารยข์องสถาบนัฯ 

สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

11-เม.ย.-55 

225 ภาษาองักฤษ ผศ.ปทมา อตันโถ คณะกรรมการภายนอกชว่ยพจิารณา
ขอ้สอบภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัเซน็
เทเรซา่ 

มหาวทิยาลยัเซน็เทเรซา่ ทัง้ปีการศกึษา 
54 

226 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

ผูท้รงคณุวฒุทิางดา้นวรรณคดี
ภาษาองักฤษ วพิากยเ์นือ้หารายวชิา
วรรณคดภีาษาอังกฤษของหลกัสตูร
ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาองักฤษ คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

หลกัสตูรศลิปศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาองักฤษ คณะศลิป
ศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

1 ก.ย. 54 ถงึ 
29 ก.พ. 55 

227 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

พธิกีรดําเนนิรายการ ในระหวา่งสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุาร ีเสด็จพระราชดําเนนิเป็นประธานใน
การประชมุวชิาการนานาชาตกิารศกึษา
ท่ัวไป “Roles and Experiences in 
Cultivating Global Citizens”  

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
เครอืขา่ยการศกึษาท่ัวไป
แหง่ประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา (สกอ.)  

11-ม.ค.-55 

228 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ “Public 
Speaking: Its Ethics and Strategies” 

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

18 ส.ค. 55 
เวลา 09.00–
16.00 น. 

229 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

วทิยากรบรรยายเรือ่ง “การใชเ้สยีงใน
การอา่นและตคีวามบทกวนีพินธ์
ภาษาองักฤษ” 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

13 ก.ย. 55 
เวลา 15.00-
18.00 น. 

230 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์  

ผูเ้ชีย่วชาญ วพิากยแ์ละตรวจเนือ้หา
รายวชิาวรรณคดขีองหลกัสตูรสาขาวชิา
ภาษาองักฤษ  

สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

22 พ.ค. 55 

231 ภาษาองักฤษ อ.ดวงฤด ีเจรญิ
บณัฑติ 

กรรมการพจิารณาประเมนิขอ้สอบวชิา
ภาษาองักฤษ  

มหาวทิยาลยัเซนท ์เทเร
ซา อนิต ิ 

ตัง้แตภ่าค
การศกึษาปลาย 
54 ถงึภาค
การศกึษาปลาย 
2556 

232 ภาษาองักฤษ อ.รศนาภรณ์ 
วรีวรรณ 

ประธานคณะกรรมการกํากบัมาตรฐาน
วชิาการ สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

วทิยาลยัเซนตห์ลยุส ์ ตัง้แต ่1 ม.ิย. 
55 จนถงึ 31 
พ.ค. 2557 

233 ภาษาองักฤษ  ผศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

อาจารยท์ีป่รกึษาสารนพินธข์องนักศกึษา
ในโครงการปรญิญาโท สาขาวชิาการ
แปลภาษาองักฤษและไทย ภาคเรยีนที ่
1/2555 

ภาควชิาภาษาองักฤษ 
คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ภาคตน้ 2555 

234 ภาษาองักฤษ  ผศ.สนุจิ สตุณัฑ
วบิลูย ์

วทิยากรบรรยายพเิศษใหแ้กนั่กศกึษาชัน้
ปีที ่3 สาขาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร
สากล รายวชิา 01-324-342 การ
แปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย หวัขอ้
“เทคนคิการแปลภาษาองักฤษเป็น
ภาษาไทย”  

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบรุ ี

ศ. 24 ส.ค. 55 
เวลา 13.00–
16.00 น.  
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235 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.พรรณี 

ชวีนิศริวิัฒน ์
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุโครงการสง่
ขอ้มลูสูส่าธารณะและประชาชน โดย
ระบบ Smart Phone ในลกัษณะ private 
และ public chanenels 

ศนูยเ์ตอืนภัยพบิัต ิ
แหง่ชาต ิ

26 ม.ิย. 55 
เป็นตน้ไป 

236 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.พรรณี 
ชวีนิศริวิัฒน ์

โครงการปรับปรงุขอ้มลูแนวเขตการ
ปกครองในระบบภมูสิารสนเทศ 
ปีงบประมาณ 2555 

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

1 ส.ค.55-26 
ก.พ.56 

237 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล ธรีะ
โรจนารัตน์ 

กรรมการอกัษรานุกรมภมูศิาสตร ์ ราชบณัฑติยสถาน
(กรรมการอกัษรานุกรม
ภมูศิาสตร)์ 

ประชมุทกุวัน
พฤหสับด ี13-
15 น.ตัง้แต ่
53 - ไมม่ี
กําหนด 

238 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล ธรีะ
โรจนารัตน์ 

บรรณาธกิารสารานุกรมไทย ราชบณัฑติยสถาน
(กรรมการสารานุกรม
ไทย) 

ประชมุทกุวัน
องัคาร 9.30-
11.30 น. 
ตัง้แต ่
ธ.ค. 54 - ไมม่ี
กําหนด 

239 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล ธรีะ
โรจนารัตน์ 

บรรยายใหแ้กนั่กศกึษาในหลกัสตูร
ปรญิญาโท สาขาวชิาวศิวกรรม
โครงสรา้งพืน้ฐานและการบรหิาร 
รายวชิา 01217544 ระบบสารสนเทศ
ทางภมูศิาสตรแ์ละการรับรูร้ะยะไกล ใน
หวัขอ้เรือ่ง "RS&GIS กบังานดา้นผัง
เมอืง และการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ" 

ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

1 เม.ย.55 
เวลา 9.00-
12.00 น. 

240 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล ธรีะ
โรจนารัตน์ 

กรรมการในชดุคณะบรรณาธกิารจัดทํา
สารานุกรมไทย 

ราชบณัฑติยสถาน ทกุวันองัคาร
9.30-11.30 น.
ตัง้แต ่54 ไมม่ี
กําหนด 

241 ภมูศิาสตร ์ รศ.ผอ่งศร ีจ่ันหา้ว ผูป้ระเมนิคณุภาพผลงานวจัิยเรือ่ง "การ
พัฒนาอตุสาหกรรมในภมูภิาคของ
ประเทศไทย" 

สถาบนัวจัิยและพัฒนา 
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

7 ก.พ. 55 

242 ภมูศิาสตร ์ รศ.ผอ่งศร ีจ่ันหา้ว คณะกรรมการกลางพจิารณาศพัท์
บญัญัตทิีต่า่งกนั ในฐานะผูแ้ทนจาก
คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท์
ภมูศิาสตร ์

ราชบณัฑติยสถาน ก.พ.50-
ปัจจบุนั 

243 ภมูศิาสตร ์ รศ.ผอ่งศร ีจ่ันหา้ว ผูป้ระเมนิบทความวชิาการวารสาร
ภมูศิาสตรข์องสมาคมภมูศิาสตร ์

สมาคมภมูศิาสตรแ์หง่
ประเทศไทย 

22 ม.ิย.52-
ปัจจบุนั 

244 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.พรรณี ชวีนิศิ
รวิัฒน ์

วทิยากรบรรยายหวัขอ้เรือ่ง การวเิคราะห์
สถติเิชงิพืน้ที ่(Spatial Statistics) 

สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยอีวกาศและภมูิ
สารสนเทศ 

18 พ.ค.55 
เวลา 9.00-
15.40 น. 

245 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.พรรณี ชวีนิศิ
รวิัฒน ์

กรรมการในคณะกรรมการจัดทํา
พจนานุกรมศพัทร์ะบบสารสนเทศ
ภมูศิาสตร ์

ราชบณัฑติยสถาน ตัง้แต ่23 ก.ค. 
53 มกํีาหนด
ระยะเวลา 3 ปี 

246 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.จาตรุ ีตงิศ
ภัทยิ ์

วทิยากรบรรยายพเิศษในภาค 2 ปี
การศกึษา 2554 ในลกัษณะวชิา มธ.110 
สหวทิยาการมนุษยศาสตร ์หวัขอ้เรือ่ง 
ลทัธสิมัยใหม ่Modernism  

คณะพาณชิย ศาสตรแ์ละ
การบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

16-ม.ีค.-55 

247 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.จาตรุ ีตงิศ
ภัทยิ ์

กรรมการแผนกอักษรศาสตร ์มลูนธิิ
อานันทมหดิล 

มลูนธิอิานันทมหดิล 8-ม.ิย.-55 

248 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ชตุมิา 
ประกาศวฒุสิาร 

อาจารยพ์เิศษ วชิา 01373445 พหุ
วัฒนธรรมนยิมในวรรณคดอีเมรกินั 
(Multiculturalism in American 
Literature) หว้ขอ้ The Woman 
Warrior ของ Maxine Hong 

ภาควชิาวรรณคด ีคณะ
มนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

จ.20,24, 27 
ส.ค.,  
จ. 3 ก.ย. 55  
ศ. 24, 31 ส.ค. 
และ ศ. 7 ก.ย. 
55 เวลา 13.00–
14.30 น.  

249 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร 

ผูป้ระสานงานโครงการ Young Thai 
Artist Award 2011 ครัง้ที ่7 

มลูนธิซิเิมนตไ์ทย 15 ก.ย.54, 31 
ต.ค.54, 6 ธ.ค. 
54  
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250 วรรณคดี

เปรยีบเทยีบ 
ผศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร 

วทิยากรเสวนาในหวัขอ้ “สบิคํา นยิาม
จนี” (China in Ten Words) และนว
นยิายทีท่รงอทิธพิลทีส่ดุของจนี “พีก่บั
นอ้ง” “คนตายยาก” และ “คนขายเลอืด” 
ผลงานของ “หยหูวั” นักเขยีนชาวจนี  

บรษัิท นานมบีุค๊ส ์จํากดั 
รว่มกบัสมาคมนักเขยีน
แหง่ประเทศไทย 

พ. 5 ต.ค. 54 
เวลา 10.00 - 
16.00 น.  

251 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร 

วทิยากรเสวนาในหวัขอ้ “การเขยีน
วจิารณ์วรรณกรรมอยา่งสรา้งสรรค”์  

บรษัิท นานมบีุค๊ส ์จํากดั 
รว่มกบัสมาคมนักเขยีน
แหง่ประเทศไทย 

13 ต.ค. 54 
เวลา 8.30 - 
16.00 น.  

252 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร 

วทิยากรในการเสวนาหวัขอ้ 
"หมอ่มหลวงบญุเหลอื เทพยสวุรรร: 
พนิจิตวัตน พเิคราะหค์นกบังาน" ในการ
เสวนาทางวชิาการเรือ่ง "100 ปี ชา
ตกาลหมอ่มหลวงบญุเหลอื เทพย
สวุรรณ"  

สมาคมภาษาและหนังสอื
แหง่ประเทศไทยในพระ
บรมราชปูถัมภ ์รว่มกบั
ภาควชิาวรรณคด ีคณะ
มนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาส
ตร ์คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทย คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

18 พ.ย.54 

253 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร 

ทีป่รกึษาสมาคมฯ และเขา้รว่มประชมุ
ใหญส่ามัญประจําปี 2555  

สมาคมมติรภาพไทย-
กมัพชูา  

10-ก.พ.-55 

254 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร 

ผูป้ระสานงานโครงการ โครงการ 
"Young Thai Artist Award 2012" 

มลูนธิซิเีมนตไ์ทย 24 เม.ย.55 

255 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความวชิาการ
เพือ่ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน 

18 พ.ค.55 

256 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร 

ผูท้รงคณุวฒุวิพิากษ์หลกัสตูรศลิปศา
สตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทยเพือ่
นวัตกรรมการสือ่สาร 

หลกัสตูรภาษาไทยเพือ่
นวัตกรรมการสือ่สาร 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรม
ราชปูถัมภ ์

25 พ.ค.55 

257 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร 

กรรมการตดัสนิการประกวดบทวจิารณ์
วรรณกรรมดเีดน่ กองทนุหมอ่มหลวงบญุ
เหลอื เทพยสวุรรณ ประจําปี 2555 

กองทนุหมอ่มหลวงบญุ
เหลอื เทพยสวุรรณ 

30 พ.ค. 55 

258 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร 

กรรมการตดัสนิการประกวดบทวจิารณ์
วรรณกรรมดเีดน่ ประจําปี 2555 

กองทนุหมอ่มหลวงบญุ
เหลอื เทพยสวุรรณ 

30 พ.ค.55 

259 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

กรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธ ์ คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

12-ม.ค.-55 

260 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

กรรมการสอบวทิยานพินธข์องนักศกึษา
ปรญิญาโท  

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

15 พ.ค. 55 
เวลา 09.30–
12.30 น.  

261 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.แพร จติติ
พลงัศร ี

วทิยากรในหวัขอ้ "ความยอกยอ้นของ
พหวุัฒนธรรมในสงัคมไทย" ในการ
ประชมุทางมานุษยวทิยาครัง้ที ่10 หวัขอ้ 
"อาเซยีน: ประชาคมในมติทิางวัฒนธรรม 
ความขดัแยง้ และความหวัง"  

ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร 
(องคก์ารมหาชน) 

24 พ.ย.54 

262 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ  

ผศ.ดร.ชตุมิา 
ประกาศวฒุสิาร 

กรรมการพจิารณาหวัขอ้วทิยานพินธข์อง 
นักศกึษาระดบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติ 

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

22 ม.ีค. 55 
เวลา 09.00–
12.00 น.  

263 ศลิปการ
ละคร 

ผศ.กฤษรา วรศิรา
ภรูชิา 

ทีป่รกึษาในการสรา้งโรงละครนาฏย
ศาลา หุน่ละครเล็ก (โจหลยุส)์ 

โครงการเอเชยีตคิ ซอย
เจรญิกรงุ 93  นาฏยศาลา 
หุน่ละครเล็ก (โจหลยุส)์ 

ก.พ.  - ธ.ค. 
55 

264 ศลิปการ
ละคร 

ผศ.กฤษรา วรศิรา
ภรูชิา 

ทีป่รกึษากติตมิศักดิใ์นการสรา้งโรงละคร
นาฏยศาลาขึน้ใหม ่ในโครงการเอเชยีตคิ 
บรเิวณซอยเจรญิกรงุ 93  

นาฏยศาลา หุน่ละครเล็ก 
โจหลยุส ์

ระหวา่งเดอืน
ก.พ. ถงึเดอืน
ธ.ค. 55 

265 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ วทิยากรกจิกรรมอบรมการขับรอ้งเพลง
ประสานเสยีงภาษาฝร่ังเศส ตาม
โครงการพัฒนาศกัยภาพผูเ้รยีน 
 
 

รร.เตรยีมอดุมศกึษา 3-6, 17-25 
ต.ค. 54   
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาทีเ่ชญิ 
266 ศลิปการ

ละคร 
รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ ผูฝึ้กซอ้มประสานเสยีงในงานคอนเสริต์ 

“คตีศลิป์ แผน่ดนิไทย” 
โรงเรยีนจติรลดา จ.31 ต.ค. 54 

เวลา 07.30–
09.20 น. และ
ทกุวันพธุ เวลา 
14.00–16.00 
น. ตัง้แต ่2 
พ.ย. 54 เป็น
ตน้ไป 

267 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ ประธานคณะกรรมการตดัสนิการประกวด
บทเพลงคนพกิารเพือ่ตวัแทนคนพกิาร
ไทย รว่มแสดงในงานมหกรรมดนตรคีน
พกิารแหง่เอเชยี-แปซฟิิก ครัง้ที ่11 

เครอืขา่ยศลิปะดนตรคีน
พกิาร 

13-18 พ.ย. 54 

268 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ ผูอํ้านวยเพลงงานอธษิฐานภาวนาเพือ่
เอกภาพครสิตชนและฝึกซอ้มคณะ
นักรอ้งประสานเสยีงครสิตชน 

คณะกรรมการคาทอลกิ
เพือ่ศาสนสมัพันธแ์ละคริ
สตสมัพันธ ์ 

21-22 ม.ค. 55 
28 ม.ค. 55  
29 ม.ค. 55  

269 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ วทิยากรใหก้ับโครงการพัฒนาคณุภาพ
ชวีติขา้ราชการ เพือ่การสือ่สารที่
สรา้งสรรค ์สง่เสรมิคณุภาพชวีติ สรา้ง
พลงัความรัก ความสามัคค ีและความ
เป็นหนึง่เดยีวของสํานักงาน ก.พ.  

สํานักงาน ก.พ.  ทกุวันจันทร ์
เวลา 11.30-
13.30 น. 
ระหวา่งเดอืน
ก.พ.–ก.ย. 55 

270 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ คณะกรรมการปรับปรงุเพลงไทยนมัสการ สภาครสิตจักรในประเทศ
ไทย 

9 ม.ีค. 55 
เวลา 13 น. 

271 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ ผูค้วบคมุ ดแูลการฝึกซอ้มและกํากบัวง
นักรอ้งประสานเสยีงของสํานักงาน กพ.  
ในการรอ้งเพลงประจําอาเชยีน "The 
ASEAN WAY" และเพลงอืน่ๆ ในงาน
เลีย้งรับรองการจัดประชมุคณะทํางาน
ดา้นการขนสง่ทางอากาศของอาเชยีน 
ครัง้ที ่25 

คณะทํางานดา้นการ
ขนสง่ทางอากาศของ
อาเชยีน ครัง้ที ่25 

23 เม.ย. 55 
เวลา 18.30 ย. 

272 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ ผูช้ว่ยฝึกซอ้มคณะนักรอ้งละครเพลง
เรือ่ง "a boy and a Tiger"  ในการ
ประชมุโรตารสีากล 2555 (Rotary 
International Convention 2012)  

คณะกรรมการจัดประชมุ
โรตารสีากล 2555 

5 พ.ค. 55 

273 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ อนุกรรมการดําเนนิงานประชมุเชงิปฏบิตั ิ
เรือ่ง ดนตร-ีนาฏศลิป์อาเชยีนสําหรับครู
ดนตร ี

สมาคมครดูนตร ี(ประเทศ
ไทย) 

7-12 พ.ค. 55 

274 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ ประชมุคณะกรรมการปรับปรงุเพลงไทย
นมัสการ ครัง้ที ่1/2012 

สภาครสิตจักรในประเทศ
ไทย 

8-9 พ.ค. 55 

275 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ วทิยากรการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 
โครงการพัฒนาบคุลากรดา้นนาฏดรุิ
ยางคศลิป์ 

กรมศลิปากร 28-30 พ.ค. 55 

276 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ ผูท้รงคณุวฒุแิผนสขุภาวะประชากรกลุม่
เฉพาะ ประจําปี 2555 

สํานักงานกองทนุ
สนับสนุนการสรา้งเสรมิ
สขุภาพ (ส ส ส.)  

ปี 2555 

277 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ ประชมุคณะกรรมการปรับปรงุเพลงไทย
นมัสการ ครัง้ที ่2 /2012 

สภาครสิตจักรในประเทศ
ไทย 

1-ม.ิย.-55 

278 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ ทีป่รกึษาการจัดทําหลกัสตูรขับรอ้ง
ประสานเสยีง 

โรงเรยีนวัฒนาวทิยาลยั ภาคตน้ ปี55 

279 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ วทิยากร โครงการอบรมและฝึกสอน
นักรอ้ง 

คณะนักรอ้งชายพระกติติ
คณุแหง่กรงุเทพฯ 

13-15 ก.ค. 55 

280 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ แสดงดนตรบีรรเลงเพลงคูก่ารเขยีน
ภาพสน้ํีาจากอาจารยนุ์กลู ปัญญาด ี 

Sasipa Living Co.Ltd  จ. 23 ก.ค. 55 
เวลา 16.30–
17.45 น. 

281 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ รว่มแสดงดนตรบีรรเลงเพลงคูก่ารเขยีน
ภาพสน้ํีา ในงานนทิรรศการภาพเขยีนชดุ 
Line Sign Sound  โดยอาจารยนุ์กลู 
ปัญญาด ี

SASIPA 23 ก.ค. 55   

282 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ วทิยากรในการสมัมนา เรือ่ง “การสือ่สาร
ในองคก์ารอยา่งสรา้งสรรคแ์ละสมัฤทธิ์
ผล” 

สํานักงาน ก.พ.  พฤ. 9 ส.ค. 55 
เวลา 08.30–
16.00 น.  
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาทีเ่ชญิ 
283 ศลิปการ

ละคร 
รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ วทิยากรในกจิกรรมอบรมการขบัรอ้ง

เพลงประสานเสยีงภาษาฝร่ังเศส ของ
กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

รร.เตรยีมอดุมศกึษา 20 ก.ย. - 5 
ต.ค. 55 เวลา 
15-17 น. 22-
26 ต.ค. 55 
เวลา 13-17 น.  

284 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดํารงุ ทีป่รกึษาโครงการ "ศลิป์อาสา" ทนุวจัิย
จากกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิ
สขุภาพ (สสส.) 

สํานักงานกองทนุ
สนับสนุนการสรา้งเสรมิ
สขุภาพ (สสส.)  

ต.ค. 54 - ม.ค. 
55 

285 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดํารงุ ทีป่รกึษาโครงการวจัิย "กระบวนการ
สรา้งบทละครรว่มสมัยทีพั่ฒนาจาก
ศลิปการแสดงพืน้บา้นภาคเหนอื เรือ่ง 
ศศภิา รชิารด์สนั 

ม.ราชภัฏสวนสนัุนทา พ.ย. 54 - ก.พ. 
55 

286 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดํารงุ ผูท้รงคณุวฒุดิา้นวัฒนธรรม ในการ
ประชมุระดมควาเมห็น การบรูณาการ
โครงการ กรมสง่เสรมิวัฒนธรรมประจําปี 
พ.ศ.2555 

สํานักนโยบายและ
ยทุธศาสตรว์ัฒนธรรม 
กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 

24 พ.ย. 54 
เวลา 10-12 น. 

287 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดํารงุ ทีป่รกึษาเทศกาลละครกรงุเทพ และ
เครอืขา่ยการละครกรงุเทพ 

เครอืขา่ยการละคร
กรงุเทพ 

ม.ค. - ก.พ. 55 

288 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดํารงุ กรรมการวพิากษ์หลกัสตูร
ศลิปะการแสดง  

ม.หอการคา้ ก.พ. 55 

289 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดํารงุ กรรมการวพิากษ์หลกัสตูร
ศลิปะการแสดง 

ม.ทักษิณ ม.ีค. 55 

290 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดํารงุ ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาและให ้
ขอ้เสนอแนะการเขยีนบทความวชิาการ 
เพือ่ตพีมิพใ์นวารสาร BU Academic 
Review ประจําปีที ่11 ฉบบัที ่1 จํานวน 
1 เรือ่ง หวัขอ้ "กวา่จะเป็นบทละคร
โทรทัศน ์: ปัญหาของผูเ้รยีนสูแ่นว
ทางการสอนของผูส้อน" 

กองบรรณาธกิารวารสาร 
BU Academic Review 
มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

  

291 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดํารงุ ผูท้รงคณุวฒุกิารจัดทําคลงัขอ้มลูมรดก
ภมูปัิญญาทางวฒันธรรม 

สถาบนัวัฒนธรรมศกึษา 
(สํานักมรดกภมูปัิญญา
ทางวัฒนธรรม) กรม
สง่เสรมิวัฒนธรรม  

26-เม.ย.-55 

292 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดํารงุ วทิยากรโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการ
ปรับใชล้ะครเป็นสือ่พัฒนาคณุภาพชวีติ
เด็ก 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ม.
ทักษิณ 

27-28 เม.ย. 
55 

293 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ดํารงุ รว่มประชมุคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ
สาขาศลิปะการแสดง ครัง้ที ่1/2555 

กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

22 ม.ิย. 55 
เวลา 10-15 น.  

294 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ดํารงุ คณะกรรมการกลั่นกรองบทความวชิาการ 
(Peer Review) ของ อ.สญัหไ์ชญ ์เอือ้
ศลิป์ เรือ่ง "การศกึษาหนังกระแทก
หยวก จังหวัดจันทบรุ ีคณะนายแดง 
คณะด"ี วารสารศลิปกรรมบรูพา ฉบบัปีที ่
15 ฉบบัที ่1 ม.ิย.-พ.ย. 55 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ม.
บรูพา 

ภาคตน้ ปี55 

295 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ดํารงุ คณะกรรมการกลั่นกรองบทความวชิาการ 
(Peer Review) ของ อ.สนัต ิอดุมศร ี
เรือ่ง "เพลงชา้เรือ่งพระรามเดนิดง: 
สํานวนกลอนระนาดเอกครพูระเพลง
ไพเราะ (โสม สวุาทติ)" วารสาร
ศลิปกรรมบรูพา ฉบบัปีที ่15 ฉบบัที ่1 
ม.ิย.-พ.ย. 55 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ม.
บรูพา 

ภาคตน้ ปี55 

296 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ดํารงุ รว่มเสนอขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะใน
การประชมุระดมความคดิเห็น ในการ
จัดทํายทุธศาสตรส์ง่เสรมิวัฒนธรรม พ.ศ
2555-2559 กลุม่ที ่1 เจา้ของมรดกภมูิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมและผูท้รงคณุวฒุ ิ
(ดนตร ีศลิปะการแสดง และชา่งฝีมอื) 

กรมสง่เสรมิ
ศลิปวัฒนธรรม สํานัก
นวัตกรรมทางวัฒนธรรม 

30 ก.ค. 55 
เวลา 8.30-
12.00 น. 

297 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ดํารงุ รว่มการสมัมนาเพือ่เผยแพรอ่งคค์วามรู ้
"กา้วทันสูป่ระชาคมอาเชยีน" 

กรมสง่เสรมิ
ศลิปวัฒนธรรม สํานัก
นวัตกรรมทางวัฒนธรรม 

23 ส.ค. 55  
เวลา 8.30-
14.30 น.  
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298 ศลิปการ

ละคร 
อ.ดร.กลุธดิา มณี
รัตน ์

ผูป้ระสานงานโครงการผลติสารคดทีาง
โทรทัศนช์ดุ "ปฏบิตังิานละครแมคเบธ"  

ไทยพบีเีอสรว่มกับอกัษร
ฯจฬุาฯ 

เม.ย.54-ส.ค.
55 

299 ศลิปการ
ละคร 

อ.ดร.ปรดิา 
มโนมัยพบิลูย ์

ผูเ้ชีย่วชาญในการพจิารณาโครงการวจัิย
เรือ่ง "การวเิคราะหเ์รือ่งเลา่ : ละครชดุ 
Desperate Housewives (1)" 

มหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทย 

ศ. 23 ธ.ค. 54 

300 ศลิปการ
ละคร 

อ.ดร.ปรดิา 
มโนมัยพบิลูย ์

คณะกรรมการพจิารณาตรวจขอ้สอบใน
รายวชิา บทละครไทยรว่มสมัย หลกัสตูร
ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาดนตรี
และการแสดง 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยับรูพา 

19 -30 ม.ีค. 
55 

301 ศลิปการ
ละคร 

อ.ดงักมล ณ ป้อม
เพชร 

คณะอนุกรรมการคดัสรรรายการละคร 
ของ ส.ส.ท. (สถานโีทรทัศนไ์ทยพบีี
เอส) 

องคก์ารกระจายเสยีงและ
แพรภ่าพสาธารณะแหง่
ประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

2554-2555 

302 ศลิปการ
ละคร 

อ.ดงักมล ณ ป้อม
เพชร 

กรรมการอํานวยการผลติสือ่เพือ่เผยแพร่
องคค์วามรูข้องราชบณัฑติยสถาน  

ราชบณัฑติยสถาน ประชมุทกุวัน
จันทร ์และ ศกุร ์

303 ศลิปการ
ละคร 

อ.ดงักมล ณ ป้อม
เพชร 

คณะกรรมการประกวดราคาจา้งโดย
วธิกีารทางอเิล็กทรอนกิสแ์ละ
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุและเป็น
คณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงาน 
(Terms of Reference: TOR) และรา่ง
เอกสารการประกวดราคา  

ราชบณัฑติยสถาน 2555 

304 ศลิปการ
ละคร 

อ.ดงักมล ณ ป้อม
เพชร 

กรรมการในคณะกรรมการกําหนด
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference 
: TOR) และเอกสารการประกวดราคา  

ราชบณัฑติยสถาน  ม.ีค.-55 

305 ศลิปการ
ละคร 

อ.ดงักมล ณ ป้อม
เพชร 

วทิยากรโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร
ละครเจเอสแอล หวัขอ้ "องคป์ระกอบ
ของบทละคร การตคีวามและกํากับการ
แสดง" 

บ.เจเอสแอลโกลบอล
มเิดยีรว่มกบัศนูยบ์รกิาร
วชิาการ อกัษรฯ 

ก.ย. 54 และ 
เม.ย.-ม.ิย.55 

306 ศลิปการ
ละคร 

อ.ดงักมล ณ ป้อม
เพชร 

คณะกรรมการประกวดราคาจา้งโดย
วธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ์ในการจา้งผ
ผลติรายการโทรทัศนป์ระเภท
สาระบนัเทงิ รายการ "แมวเหมยีวเลา่
เรือ่งไทย" ในโครงการ รู ้รัก ภาษาไทย 
เนือ้หาเกีย่วกบัไทยศกึษา 

ราชบณัฑติยสถาน ตัง้แต ่1 ม.ิย. 
55 เป็นตน้ไป 

307 ศลิปการ
ละคร 

อ.ดงักมล ณ ป้อม
เพชร 

วทิยากร "โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร 
การฝึกทักษะการแสดง การกํากบัการ
แสดง และการเขยีนบทสําหรับพนักงาน 
บรษัิท เจเอสแอล โกลบอล มเีดยี 
จํากดั" การกํากบัการแสดงละคร เรือ่ง 
"ดาวรุน่ดวงใหม"่ 

บ.เจเอสแอลโกลบอล
มเิดยีรว่มกบัศนูยบ์รกิาร
วชิาการ อกัษรฯ 

ก.ย. 54 และ 
เม.ย.-ม.ิย.55 

308 ศลิปการ
ละคร 

อ.ดงักมล ณ ป้อม
เพชร 

คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุมิรดกภมูิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สาขา
ศลิปะการแสดง ครัง้ที ่1/2555 

กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม ศ. 22 ม.ิย. 55 
เวลา 10.00–
15.00 น.  

309 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

ประธานชมรมวจิารณ์ศลิปะการแสดง 
(International Association of 
Theatre Critics,   Thailand Centre) 

ชมรมวจิารณ์
ศลิปะการแสดง 
(International 
Association of Theatre 
Critics,  

ม.ค. 55 - ธ.ค. 
56 

310 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

คณะกรรมการวรรณคดแีหง่ชาต ิ สํานักวรรณกรรมและ
ประวัตศิาสตร ์กรม
ศลิปากร  

9-พ.ย.-54 

311 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

ประเมนิผลงานทางวชิาการรอง
ศาสตราจารย ์

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 13 ม.ค.55-31 
ม.ีค.55 

312 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

วทิยากรในรายการโทรทัศนเ์รือ่ง นทิาน
ไทยอะไรเอย่ ชอ่งสวุรรณภมู ิตอน 
นทิานไทยน่ารู ้

มลูนธิหินังสอืเพือ่เด็ก 18-ก.พ.-55 

313 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

บรรยายในรายการโทรทัศนช์อ่งสวุรรณ
ภมู ิรายการ นทิานไทยอะไรเอย่ ตอน 
ขนุชา้ง-ขนุแผนน่าอา่น 

มลูนธิเิพือ่เด็ก 10-ม.ีค.-55 

314 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 
 

ประเมนิโครงรา่งงานวจัิย มหาวทิยาลยัมหดิล 14 ม.ีค.55-2 
เม.ย.55 
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315 ศนูยค์ตชิน

วทิยา 
รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

บรรยายในรายการโทรทัศนช์อ่งสวุรรณ
ภมู ิรายการ นทิานไทยอะไรเอย่ ตอน 
ตํานานสงกรานต ์

มลูนธิเิพือ่เด็ก 14-เม.ย.-55 

316 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

จัดเสวนาทางวชิาการเรือ่งการแสดง
พืน้บา้นภาคกลางและหลงักา้วยา่งสู่
ประชาคมอาเซยีน และจัดทําหนังสอื
ประกอบการเสวนา 

มลูนธิคิกึฤทธิ8์0 21-เม.ย.-55 

317 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

ประชมุผูท้รงคณุวฒุจัิดทําคลงัขอ้มลู
มรดกภมูปัิญญา 

กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

26-เม.ย.-55 

318 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

ผูพ้พิากษาสมทบ ศาลทรัพยส์นิทาง
ปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง  

กระทรวงยตุธิรรม 23 ม.ิย. 55  4 
ก.ค. 55  16 
ก.ค. 55  21 
ส.ค. 55 20 
ก.ย. 55  17 
ต.ค. 55 

319 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

จัดทํารายการโทรทัศนท์างดา้น
ศลิปวัฒนธรรม  ชดุ “คตชินคนสยาม”
และ “คตชินคนเอเชยี”ใหแ้กจ่ฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัเพือ่เฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เนือ่งใน
โอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษา ๘๔ พรรษาเมือ่ปี 2555  
ขณะนีท้างมหาวทิยาลยัไดนํ้าออก
เผยแพรผ่า่นเว็บไซดข์องจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ในชดุ โครงการความรูสู้่
สงัคม  หวัขอ้ “คตชินคนสยาม”  ตอนที ่
1 บทบาทพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วักบัการเป็นนักคติ
ชน 
 ตอนที ่2 ความเชือ่เรือ่งซา้ยขวา 
 ตอนที ่3 พระแทน่ดงรัง 
http://www.csr.chula.ac.th/knowled
ge_society/folklore-siam.html 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ม.ค.55-ออก
เผยแพรท่าง
เว็บจฬุาฯ เมือ่ 
ก.ค.55 

320 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

วทิยากรในการบรรยายพเิศษ เรือ่ง 
“มรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรมกบัความ
มั่นคงของชาต”ิ ในการประชมุวชิาการ
ทางวัฒนธรรมระดบัชาต ิ“วจัิยวัฒนธรรม 
ครัง้ที ่2” 

กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม 

พฤ. 12 ก.ค. 
55 เวลา 
10.30-11.30 
น.  

321 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

คณะทํางานพจิารณาขอ้มลูงานวจัิยเรือ่ง 
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมทอ้งถิน่ใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ้(ปัตตาน ียะลา 
นราธวิาส 

กระทรวงวัฒนธรรม 29-30 ก.ค.55 

322 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

เขา้รว่มประชมุ (รา่ง) นโยบายและ
มาตรการเกีย่วกับการพัฒนาเศรษฐกจิ
จากฐานชวีภาพในระยะ 4 ปี (พ.ศ.
2556-2559)  

สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ 
(องคก์ารมหาชน) 

พ. 1 ส.ค. 55  

323 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

คณะกรรมการตดัสนิผูช้นะเลศิระดับ
จังหวัด การประกวดผลงานในโครงการ
เยาวชนสบืสานวฒันธรรมทอ้งถิน่รักษ์
สิง่แวดลอ้ม 

สํานักงานเลขาธกิาร
วฒุสิภา 

พ. 8 ส.ค. 55 
เวลา 10.00 น. 
ศ. 10 ส.ค. 55 
เวลา 10.00 น. 
และ 
อ. 14 ส.ค. 55 
เวลา 13.30 น.  

324 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

อาจารยพ์เิศษบรรยายในรายวชิา RA 
824 : Wisdom and Folk Art (ศว 824 
ภมูปัิญญาและศลิปะพืน้บา้น) ใหก้บันสิติ
ชัน้ปีที ่1 หลกัสตูรศลิปศาสตรดษุฎี
บณัฑติ สาขาวชิาศลิปวัฒนธรรมวจัิย 
คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ 

11 และ 25 
ส.ค. 55 เวลา 
09.30-12.20 

325 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

กรรมการคดักรององคค์วามรูแ้ละภมูิ
ปัญญาดา้นทรัพยากรชวีภาพ  

สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ 
(องคก์ารมหาชน) 

5-6 ก.ย. 2555 
เวลา 9.00-
16.00 น. 
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326 ศนูยค์ตชิน

วทิยา 
รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ
ผูท้รงคณุวฒุมิรดกภมูปัิญญาทาง
วัฒนธรรม สาขาความรูแ้ละแนวปฏบิตั ิ
เกีย่วกบัธรรมชาตแิละจักรวาล ครัง้ที ่
1/2555  

กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม 

อ.11 ก.ย. 55 

327 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

เขา้รว่มประชมุเรือ่ง "แนวคดิและวธิกีาร
ปกป้ององคค์วามรูแ้ละภมูปัิญญาทอ้งถิน่
ดา้นทรัพยากรชวีภาพ"  

สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ 
(องคก์ารมหาชน) 

14 ก.ย. 2555 
เวลา 13.00-
16.00 น. 

328 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

กรรมการสอบวทิยานพินธใ์หก้บันสิติ
ระดบัปรญิญาโท 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาส
ตร ์

พ. 19 ก.ย. 55 
เวลา 13.00–
16.00 น.  

329 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

วทิยากรในประเด็นเกีย่วกบั “พระลัก-พระ
ลาม: นทิานพระรามของลาว” เมือ่ 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาส
ตร ์

28 ก.ย. 55 
เวลา 08.00–
16.30 น.  

330 ศนูยค์ตชิน
วทิยา/
ภาษาไทย 

รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

กรรมการสาขาสงัคมศาสตร ์โครงการ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระ
ราชประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั 

โครงการสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชน โดยพระ
ราชประสงคใ์น
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั 

ภาคตน้ 55 

331 ศนูยค์ตชิน
วทิยา/
ภาษาไทย 

รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

กองบรรณาธกิาร วารสารวจัิย มข. สาขา
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ภาคตน้ 55 

332 หน่วยบรหิาร
วชิาอารย
ธรรมไทย 

อ.สถาพร อรณุ
วลิาศ 

วทิยากรอภปิรายใหก้ับนักศกึษาและ
บคุลากรท่ัวไปทีส่นใจ เรือ่งอทิธพิล
ตะวันตกตอ่งานศลิปะสถาปัตยกรรมและ
ผังเมอืงลพบรุ ีในสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช 

มหาวทิยาลยัราชภัฎเทพ
สตร ี

18 ก.ค. 55 
เวลา 09.15-
16.30 น.  

333 หน่วยบรหิาร
วชิาอารย
ธรรมไทย 

อ.สถาพร อรณุ
วลิาศ 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้วชิา “ความ
ภาคภมูใิจในความเป็นไทย”  

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั 
(มหาชน) 

จ. 30 ก.ค. 55 
และ ศ. 3 ส.ค. 
55 เวลา 
08.00–17.00 
น.  

334 หอ
พระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

อ.แมช่วีมิตุตยิา 
(รศ.ดร.สภุาพรรณ 
ณ บางชา้ง) 

วทิยากรอภปิรายเรือ่ง “ไตรภมูกิบัโลก
ศาสตร”์ ในงานสมัมนาทางวชิาการเรือ่ง 
“คตไิตรภมู:ิ อทิธพิลตอ่วถิสีงัคมไทย”  

สํานักวรรณกรรมและ
ประวัตศิาสตร ์กรม
ศลิปากร 

พฤ. 28 ม.ิย. 
55 เวลา 9.00–
10.00 น.  

335 หอ
พระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

อ.แมช่วีมิตุตยิา 
(รศ.ดร.สภุาพรรณ 
ณ บางชา้ง) 

วทิยากรบรรยายเรือ่ง “บญุกริยิาวัตถ ุ10” คณะทันตแพทยศาสตร์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
รว่มกบัมลูนธิสิมเด็จพระ
ญาณสงัวรสมเด็จ
พระสงัฆราชสกลมหา
สงัฆปรณิายก  

พ. 11 ก.ค. 55 
เวลา 12.00–
13.00 น.  
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1 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.สมศกัดิ ์ศรี
บรสิทุธิส์กลุ 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความของ
คณะกรรมการการประชมุ “6th 
Knowledge Management 
International Conference (KMICe 
2012): Managing Knowledge for 
Global & Collaborative 
Innovation”  

จัดโดย College of Arts and 
Sciences, Universiti Utara 
Malaysia  

4–6 ก.ค. 55 
ณ เมอืง 
Johor Bharu 
ประเทศ
มาเลเซยี 

2 ปรัชญา รศ.ดร.โสรัจจ ์หงศ์
ลดารมภ ์

Chief  Resource Person ในการ
ประชมุวชิาการ "Ethics of 
Nanotechnology- Research and 
applictiions"  

กรงุโคลอมโบ  ประเทศศรี
ลงักา 

10-12 ก.ย. 
55  

3 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.Francais 
Calrallis 

ลา่มภาษาฝร่ังเศสในการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการ
พัฒนาทีย่ั่งยนื 

สํานักงาน ป.ป.ส. 26-ต.ค.-55 

4 ภาษา
ตะวันตก/
รัสเซยี 

อ.ดร.รมย ์ภริ
มนตร ี

ประชมุสมัมนาประจําปีครัง้ที ่5 ของ
มลูนธิ ิ"รสุกมีรี"์ ทีรั่สเซยี 

มลูนธิ ิ"รสุกมีรี"์ 3-4 พ.ย. 54 

5 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

กรรมการสอบวทิยานพินธป์รญิญา
เอก  

Universidad de Alcala 14-ต.ค.-54 

6 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

ประชมุหารอืเรือ่งการยกระดับ
คณุภาพลา่มศาล 

สํานักงานศาลยตุธิรรม 5-ก.ค.-55 

7 ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี
โลหผล 

บรรยายในทีป่ระชมุวชิาการ 
(นานาชาต)ิ Galileo Chini: Da 
Genova a Bangkok (Convegno e 
Esposizione fotografica)  ที่
หอสมดุ Berio เมอืงเจนัว ประเทศ
อติาล ี

สํานักงานเมอืงเจนัว 
หอสมดุ Berio ประเทศอติาล ี

ส. 12 พ.ย. 
54  

8 ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี
โลหผล 

บรรยายในทีป่ระชมุวชิาการ 
(นานาชาต)ิ  "La Collezione Chini 
a Firenze. Convegno" ที่
พพิธิภัณฑ ์Museo di Storia 
Naturale ณ เมอืงฟลอเรนซ ์
ประเทศอติาล ี

สํานักงานเมอืงฟลอเรนซ ์
สํานักงานเมอืงคาไมยอเร 
มหาวทิยาลยัฟลอเรนซ ์
ณ เมอืงฟลอเรนซ ์ประเทศ
อติาล ี 

อ. 6 ธ.ค. 54 

9 ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี
โลหผล 

ทีป่รกึษาในการจัดททิรรศการ
เกีย่วกบัความสมัพันธไ์ทย-พมา่-
อติาล ี

Cesmeo Turin (Italy) 10-11 พ.ค. 
55 

10 ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี
โลหผล 

ทีป่รกึษาในการจัดงาน Lucca Beni 
Culturali 9° Edizione 2013 

Lu.Be.C 14 พ.ค. 55 

11 ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี
โลหผล 

Chairperson "Panel Discussion 2: 
Language Education and 
Cooperation under a Cross-
Cultural Perspective." 

APEC จัดที ่Beijing 
Language and Culture 
University ปักกิง่ 

10 ก.ย. 55/
เวลา 14.00-
17.00 น. 

12 ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี

อ.กมล บษุบรรณ์ ทีป่รกึษาในขัน้ตอนการประมลูงาน
ดา้นภาษาเกาหล ีวัฒนธรรม และ
ดา้นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ในงาน Yeosu 
International Exposition 2012 ณ 
เมอืงยอซ ูสาธารณรัฐเกาหล ี

บรษัิท Index Creative 
Village จํากดั 

12 พ.ค. 54 - 
12 ส.ค. 55 

13 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.สริมินพร 
สรุยิะวงศไ์พศาล 

Chair,(concurrent sessionc) The 
JSA-ASEAN International 
Conference, Malaysia 

The 3rd JSA-ASEAN 
International Conference 
Organizing Committee 

วันที ่22-23 
ก.พ. 55 
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14 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.น้ําทพิย ์เมธ
เศรษฐ 

วทิยากรบรรยาย หวัขอ้เรือ่ง "To 
learn and to teach about 
Japanese litcrature in foreign 
countries" 

JSA-ASEAN (Japanese 
Studies Association of 
ASEAN ) 

ตลอดปี 55 

15 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.อษัฎายทุธ ชศูร ี วทิยากรพเิศษบรรยายในหวัขอ้ “การ
เขยีนแผนการวจัิยและการตดิตอ่
อาจารยท์ีป่รกึษาเพือ่ศกึษาตอ่ระดับ
บณัฑติวทิยาลยั ประเทศญีปุ่่ น” ใน
งาน " JAPAN EDUCATION FAIR" 

ศนูยแ์นะแนวศกึษาตอ่ประเทศ
ญีปุ่่ น / Embassy of Japan in 
Thailand (Japan 
Foundation) 

อา. 26 ส.ค. 
55 เวลา 
14.00–16.00 
น.  

16 ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา หะยี
ยะโกะ 

วทิยกร เสวนาในหวัขอ้เรือ่ง 
"บทบาทสตรตีอ่ความเปลีย่นแปลง
โลก" 

สถานเอกอคัรราชฑตู
สาธารณรัฐอสิลามแหง่อหิรา่น  
ประจํากรงุเทพ 

ภาคตน้ 55 

17 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

ปฏบิตังิานเพือ่นํานสิติในหลกัสตูร
ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ/ดษุฏบีณัฑติ 
สาขาวชิาภาษาองักฤษเป็นภาษา
นานาชาต ิ(สหสาขาวชิา/หลกัสตูร
นานาชาต)ิ เขา้รว่มกจิกรรมวชิาการ 
ณ ประเทศนวิซแีลนด ์

บณัฑติวทิยาลยั 3-11 พ.ค. 55 

18 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

พธิกีรดําเนนิรายการ ในระหวา่ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีเสด็จพระราชดําเนนิ
เป็นประธานในการประชมุนานาชาต ิ
2012 Chulalongkorn-EFEO 
International Conference on 
“Buddhist Studies: Imagination, 
Narrative, and Localization”  

คณะอกัษรศาสตร ์สถาบนัไทย
ศกึษา และสํานักฝร่ังเศสแหง่
ปลายบรุพทศิ  

6-ม.ค.-55 

19 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

ประธานจัดงานการอา่นบทกวนีพินธ ์
“Joining Hands for Peace, Love 
and Harmony” ซึง่เป็นการอา่นบท
กวนีพินธ ์โดยนักเขยีนรางวัลซไีรต ์
ประจําปี 2011 จาก 8 ประเทศ 
ไดแ้ก ่ประเทศบรไูนดารซูาเล็ม 
อนิโดนเีซยี ลาว มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์
สงิคโปร ์เวยีดนาม และไทย 
นอกจากนีย้ังมกีวรัีบเชญิชาวไทย 
มารว่มอา่นบทกวนีพินธด์ว้ย  

ณ วังสวนผักกาด โดยมมี.ร.
ว.สขุมุพันธ ์บรพัิตร เป็น
ประธานเปิดงานและเป็น
เจา้ภาพงานเลีย้งรับรอง 

14-ก.พ.-55 

20 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

พธิกีรหนา้พระทีน่ั่ง ในพธิเีปิดการ
ประชมุวชิาการนานาชาต ิ“2012 
Asian Food Heritage Forum: 
Harmonizing Culture, Innovation 
and Industry” 

สถาบนัไทยศกึษา และสถาบนั
เอเชยีศกึษา จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั รว่มกบัChinese 
Dietary Culture Institute, 
Zhejiang Gongshang 
University 

20 ส.ค. 55 ณ 
โรงแรมอมิพี
เรยีล ควนีส์
ปารค์  

21 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์  

ประธานกรรมการคดัเลอืกนสิติเพือ่
เป็นตวัแทนจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
เขา้รว่มการประชมุ“The 1st Asia-
Europe Students’ Forum” และ
คดัเลอืกนสิติเพือ่เสนอชือ่เขา้รับการ
คดัเลอืกใหเ้ป็นผูรั้บทนุการศกึษา 
Okazaki Kaheita International 
Scholarship Foundation  

สํานักบรหิารงานวรัิชกจิ จฬุาฯ 29 ม.ีค. 55 

22 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดํารงุ ผูแ้ปล ดําเนนิการเสวนาและผูร้ว่ม
เสวนา หวัขอ้  "People's Theatre 
Exchange pedagogies ณ 
มะขามป้อม อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม ่

สํานักศลิปวัฒนธรรมรว่มสมัย  9-11 ต.ค. 54 

23 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดํารงุ บรรยายประกอบการสาธติ "การ
แสดงคลาสสคิของไทย" เป็นการ
แสดงโขน 3 ชดุ นนทกุ/ลกัสดีา/ยก
รบ ในงาน Da:Se Festival  ณ 
Esplanade  ประเทศสงิคโปร ์

Esplanade: Theatres on the 
Bay 
 

15-17 ต.ค.54 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาทีเ่ชญิ

24 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ดํารงุ ผูร้วีวิ Chapter ใหห้นังสอื 
"Contextualized practices in  arts 
education: A Singapore 
dialoque"  

National Institute of 
Education 

25 ม.ิย. 55 

25 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ดํารงุ จัด Workshop ในเทศกาล   Asia 
Pacific Bureau of Theatre 
Schools Festival and Directors’ 
Conference 2012   

Taipei National University 
of Arts  

31 ส.ค. - 6 
ก.ย. 55 

26 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

บรรยายพเิศษหวัขอ้ “Observations 
on contemporary dance and 
theatre criticism in   Southeast 
Asia” 

LaSalle College of the Arts  14 ต.ค. 54 
เวลา 10.30-
12.30 น. 

27 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

นักวจิารณ์ประจําเทศกาลละครแหง่
กรงุโตเกยีว (Festival/Tokyo’s 
critic-in-residence) 

Festival/Tokyo Executive 
Committee, Arts Network 
Japan ประเทศญีปุ่่ น 

30 ต.ค. - 8 
พ.ย. 54 

28 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

บรรยายพเิศษหวัขอ้ 
“Contemporary Thai Theatre as 
(and) Subculture” 

Festival/Tokyo Executive 
Committee, Arts Network 
Japan ประเทศญีปุ่่ น 

4 พ.ย. 54 
เวลา 16-17 
น. 
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 อาจารยไ์ปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  รวม 120 รายการ 
ระดบัชาติ   35 รายการ 
ระดบันานาชาติ    85 รายการ 
 

อาจารย์เสนอผลงาน/ไปร่วมประชุมวชิาการระดับชาต ิ 35 รายการ 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. ชือ่การประชมุ  หน่วยงานทีจั่ด วันเวลาทีจั่ด 

1 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.จนิดารัตน ์
เบอรพันธุ ์

โครงการประชมุ ครัง้ที ่6 สํานักหอสมดุ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เรือ่ง การพัฒนา
หอ้งสมดุสูป่ระชาคมอาเซยีน 

ม.ธรรมศาสตร ์ 30-31 ส.ค. 
55 

2 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพ์
รําไพ เปรม
สมทิธ ์ 

ประชมุ ในหวัขอ้ "Knowledge Sharing 
beyond Borders: Library Digitization, 
Cooperation, Networking, Challenges"  

Pacific Neighborhood 
Consortium (PNC) 

พ. 19 ต.ค. 
54 

3 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.สมศกัดิ ์
ศรบีรสิทุธิส์กลุ 

โครงการประชมุ ครัง้ที ่6 สํานักหอสมดุ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เรือ่ง การพัฒนา
หอ้งสมดุสูป่ระชาคมอาเซยีน 

ม.ธรรมศาสตร ์ 30-31 ส.ค. 
55 

4 บรรณารักษ
ศาสตร ์

อ.ดร.ทรงพันธ ์
เจมิประยงค ์

สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง "Service 
Design" 

ศนูยส์รา้งสรรคง์าน
ออกแบบ 

10-ก.ย.-55 

5 บรรณารักษ
ศาสตร ์

อ.ดวงเนตร วงศ์
ประทปี  

โครงการประชมุ ครัง้ที ่6 สํานักหอสมดุ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เรือ่ง การพัฒนา
หอ้งสมดุสูป่ระชาคมอาเซยีน 

ม.ธรรมศาสตร ์ 30-31 ส.ค. 
55 

6 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

เสวนาวชิาการเรือ่ง  
"สเุหรา่มสุลมิ: ภาพสะทอ้นบา้นแหง่หวัใจ 
'ไทย'" ของโครงการพทัิกษ์มรดกสยาม 

สยามสมาคม  
 
ในพระบรมราชปูถัมภ ์

23-พ.ย.-54 

7 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรและเสนอบทความเรือ่ง 
"ความสมัพันธร์ะหวา่งราชอาณาจักรไทยกบั 
สาธารณรัฐอสิลามแหง่อหิรา่น" ในการ
ประชมุสมัมนาเรือ่ง "ผลสะทอ้นแนวความคดิ
ของ การปฏวิัตอิสิลามในประเทศไทย" 

สถานเอกอคัรราชทตู 
สาธารณรัฐอสิลามแหง่  
อหิรา่น ประจํากรงุเทพฯ 

12-ก.พ.-55 

8 ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

โครงการประชมุวชิาการนานาชาตทิาง
การศกึษาท่ัวไป เรือ่ง บทบาทและ
ประสบการณ์การสรา้งพลเมอืงโลก 

สํานักงานเครอืขา่ย
การศกึษาท่ัวไปแหง่
ประเทศไทย 

12 ม.ค.55 
เวลา 15.00-
17.00 น. 

9 ปรัชญา ศ.กติตคิณุ ปรชีา 
ชา้งขวัญยนื 

อภปิรายเรือ่ง "วชิาโลก วชิาธรรม ทําอยา่งไร
ใหพ้อดแีละเขา้ถงึประชาชน" และอภปิราย
เรือ่ง "การวจัิยทางศาสนา" ในการสมัมนาทาง
วชิาการ "นโยบายศาสนา: ของมคีา่ทีถ่กูลมื" 

คณะกรรมการสภาวจัิย
แหง่ชาต ิสาขาปรัชญา 
รว่มกบัสํานักงาน
คณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ

11-12 พ.ค. 
55 

10 ปรัชญา อ.ดร.กนษิฐ ์ศริิ
จันทร ์

“นติรัิฐกับปรัชญา” สมาคมปรัชญาและศาสนา
แหง่ประเทศไทย 

10-12 พ.ค. 
55  

11 ปรัชญา อ.ดร.ศรญิญา 
อรณุขจรศกัดิ ์

“นติรัิฐกับปรัชญา” สมาคมปรัชญาและศาสนา
แหง่ประเทศไทย 

10-12 พ.ค. 
55  

12 ปรัชญา อ.ดร.ศริประภา 
ชวะนะญาณ 

“นติรัิฐกับปรัชญา” สมาคมปรัชญาและศาสนา
แหง่ประเทศไทย 

10-12 พ.ค. 
55  

13 ปรัชญา อ.ธดิาวด ีสกลุ
โพน 

“นติรัิฐกับปรัชญา” สมาคมปรัชญาและศาสนา
แหง่ประเทศไทย 

10-12 พ.ค. 
55  

14 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.อรรถยา 
สวุรรณระดา  

เสนอผลงานเรือ่ง "เลข 3 5 และ 7 กบั
ตํานานเทพญีปุ่่ นในวรรณกรรม โคะจกิ"ิ ใน
การประชมุวชิาการระดบัชาต ิเครอืขา่ยญีปุ่่ น
ศกึษาในประเทศไทยครัง้ที ่5  

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิ
ทร ์ 

20-21 ต.ค. 
54  

15 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.อษัฎายทุธ  
ชศูร ี

เสนอผลงานเรือ่ง "คํายมืภาษาญีปุ่่ นใน
ภาษาไทย" ในการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ
เครอืขา่ยญีปุ่่ นศกึษาในประเทศไทยครัง้ที ่5  

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิ
ทร ์ 

20-21 ต.ค. 
54  

16 ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

เขา้รว่มประชมุและศกึษาขอ้มลูดา้นวัฒนธรรม
และภาษาถิน่ตามโครงการเรือ่ง “นโยบาย
ภาษาของประเทศ : ภาวะวกิฤตทีต่อ้งแก ้:
วกิฤตของภาษาถิน่”  

สภาวจัิยแหง่ชาต ิสาขา
ปรัชญา สํานักงาน
คณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ 

13-16 ม.ค. 
55  

17 ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

อภปิรายเรือ่ง "ศรัทธากบังานสรา้งสรรคท์าง
ศาสนา"ในการสมัมนาทางวชิาการ "นโยบาย
ศาสนา: ของมคีา่ทีถ่กูลมื" 

คณะกรรมการสภาวจัิย
แหง่ชาต ิสาขาปรัชญา 
รว่มกบัสํานักงาน
คณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ

11-12 พ.ค. 
55 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. ชือ่การประชมุ  หน่วยงานทีจั่ด วันเวลาทีจั่ด 
18 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.จรัินธรา 

ศรอีทัุย 
เสนอผลงานทางวชิาการ เรือ่ง "Thailand's 
Exported Food Product Brand Naming: 
Semantic and Pragmatic Perspectives" 
ในการสมัมนาทางวชิาการระหวา่งคณาจารย์
ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ คณะอักษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และคณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 21 พ.ค. 55 

19 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์  

เสนอผลงานทางวชิาการ เรือ่ง "Acquisition 
of L2 English Restrictive Relative 
Clauses by L1 Thai Speakers: A Case of 
the Failed Functional Features 
Hypothesis"ในการสมัมนาทางวชิาการ
ระหวา่งคณาจารยภ์าควชิาภาษาองักฤษ 
คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และคณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 21 พ.ค. 55 

20 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.น้ําทพิย ์
ภงิคารวัฒน ์

การสมัมนาทางวชิาการระหวา่งคณาจารย์
ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ คณะอักษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และคณะ
มนุษยศาสตรม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 21 พ.ค. 55 

21 ภาษาองักฤษ ผศ.ปทมา อตัน
โถ  

เสนอผลงานทางวชิาการ เรือ่ง "Genre 
Analysis of Thesis and Dissertation 
Abstracts Written by Thai Students" ใน
การสมัมนาทางวชิาการระหวา่งคณาจารย์
ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ คณะอักษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และคณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 21 พ.ค. 55 

22 ภาษาองักฤษ ผศ.รองรัตน ์
ดษุฎสีรุพจน์ 

การสมัมนาทางวชิาการระหวา่งคณาจารย์
ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ คณะอักษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และคณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 21 พ.ค. 55 

23 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์ 

การสมัมนาทางวชิาการระหวา่งคณาจารย์
ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ คณะอักษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และคณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 21 พ.ค. 55 

24 ภาษาองักฤษ อ.ดร.ณดิา ตริณ
สวัสดิ ์

การสมัมนาทางวชิาการระหวา่งคณาจารย์
ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ คณะอักษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และคณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 21 พ.ค. 55 

25 ภาษาองักฤษ อ.ดร.มัทธนี 
พลงัเทพนิทร ์ 

เสนอผลงานทางวชิาการ เรือ่ง "The 
Application of the Principles of Design in 
the New Media Environments for 
Learners of English as a Second or 
Foreign Language" ในการสมัมนาทาง
วชิาการระหวา่งคณาจารยภ์าควชิา
ภาษาองักฤษ คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ คณะอักษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และคณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
 
 
 
 
 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 21 พ.ค. 55 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. ชือ่การประชมุ  หน่วยงานทีจั่ด วันเวลาทีจั่ด 
26 ภาษาองักฤษ อ.ดร.รักสงบ 

วจิติรโสภณ 
เสนอผลงานทางวชิาการ เรือ่ง "The 
Patterning of English Translation from 
Thai: A Corpus-based Study" ในการ
สมัมนาทางวชิาการระหวา่งคณาจารย์
ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ คณะอักษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และคณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 21 พ.ค. 55 

27 ภาษาองักฤษ อ.ดวงฤด ีเจรญิ
บณัฑติ 

เสนอผลงานทางวชิาการ เรือ่ง "Genre 
Analysis of Thesis and Dissertation 
Abstracts Written by Thai Students" ใน
การสมัมนาทางวชิาการระหวา่งคณาจารย์
ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ คณะอักษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และคณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 21 พ.ค. 55 

28 ภาษาองักฤษ อ.โดนัลด ์สก็อต 
ฮมัฟรยีส์ 

การสมัมนาทางวชิาการระหวา่งคณาจารย์
ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ คณะอักษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และคณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 21 พ.ค. 55 

29 ภาษาองักฤษ อ.สมจติ จริะ
นันทพิร 

การสมัมนาทางวชิาการระหวา่งคณาจารย์
ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ คณะอักษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และคณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 21 พ.ค. 55 

30 ภาษาองักฤษ อ.สเุบญจา เผา่
เหลอืงทอง 

การสมัมนาทางวชิาการระหวา่งคณาจารย์
ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ คณะอักษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และคณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 21 พ.ค. 55 

31 ภมูศิาสตร ์ อ.อารรัีตน ์ 
แพทยนุ์เคราะห ์

Inception meeting คณะทํางานรว่ม
โครงการวจัิย Coastal Cities at Risk 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร ์

18-พ.ค.-55 

32 ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

เขา้รว่มเสวนาเกีย่วกบัศลิปการละครและการ
แสดง งาน "เทศกาลละครกรงุเทพ ครัง้ที ่10 
Fast Forward" 

เครอืขา่ยละครกรงุเทพ 
ประชาคมบางลําพ ูรว่มกบั 
สํานักงานศลิปวัฒนธรรม
รว่มสมัย  หอศลิป์แหง่
กรงุเทพฯ และชมรม
วจิารณ์ศลิปะการแสดง 

26 ก.พ. 55 
เวลา 15-17 
น. 

33 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

นทิานยายกะตา คตชินทีบ่านหนา้ตา่งพระอุ
โบสดวัดพระเชตพุนฯ ในการเสวนาทาง
วชิาการฉลองจารกึวัดโพธิ ์

คณะกรรมการแหง่ชาตวิา่
ดว้ยแผนงานความทรงจํา
ของโลก 

29-ธ.ค.-54 

34 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

เสนอบทความวชิาการเรือ่ง สนิคา้ใหมท่ีช่ ือ่
วา่วัฒนธรรม ในเสวนาทางวชิาการเรือ่ง"การ
แสดงพืน้บา้นภาคกลางและหลงักอ่นกา้วยา่ง
สูป่ระชาคมอาเซยีน 

ศนูยค์ตชินวทิยารว่มกบั
มลูนธิคิกึฤทธิ ์80 

21-เม.ย.-55 

35 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

เสนอเรือ่ง นทิานในเพลงไทย ในเสวนา
วชิาการเรือ่ง "เดนิตามรอยครเูชดิชเูพลงเกา่ 
ครัง้ที ่5 

มหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทยและศนูยม์านุษยวทิยา 

27-เม.ย.-55 
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อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมระดบันานาชาต ิ 85 รายการ 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. ชือ่การประชมุ  ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด วันเวลาทีจั่ด 

1 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.จนิดารัตน ์
เบอรพันธุ ์

นําเสนอบทความวจัิยและรว่มประชมุ
วชิาการ 33rd Annual IATUL 
(International Association of 
Technological University Libraries) 
Conference  

สงิคโปร ์ Nanyang 
Technological 
University 

4-7 ม.ิย. 55 

2 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์ 

ประชมุ Global Development Learning 
Network Asia Pacific Regional 
Meeting 

อนิเดยี Chulalongkorn 
University Global 
Development 
Learning Network 
หรอื CU-GDLN 

5-9 ธ.ค. 54 

3 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์ 

เสนอผลงานวชิาการในหวัขอ้เรือ่ง 
"Managing E-Resources at 
Chulalongkorn University"ในการ
ประชมุนานาชาต ิ"Electronic 
Publications - 2012"  

อนิเดยี  Pondicherry 
University  

29 ก.พ. - 2 
ม.ีค. 55  

4 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์ 

เขา้รว่มการประชมุ ISIC2012: The 
Information Behaviour Conference  

ญีปุ่่ น International 
Scientific 
Interdiscipilnary 
Congress (ISIC) 

 4–7 ก.ย. 
55  

5 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.สมศกัดิ ์ศรี
บรสิทุธิส์กลุ 

8th International Conference on 
Intellectual Capital,Knowledge 
Management & Organisational 
learning - ICICKM 2011 

ไทย The Institute for 
Knowledge and 
Innovation 
Southeast Asia 
CIKI-SEA 

27-28 ต.ค.
54 

6 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.สมศกัดิ ์ศรี
บรสิทุธิส์กลุ 

เสนอบทความเรือ่ง Undergraduate 
students’ information literacy 
behaviour in Chulalongkorn 
University ในการประชมุวชิาการ 33rd 
Annual IATUL (International 
Association of Technological 
University Libraries) Conference  

สงิคโปร ์ Nanyang 
Technological 
University 

4-7 ม.ิย. 55 

7 บรรณารักษ
ศาสตร ์

อ.ดวงเนตร วงศ์
ประทปี  

นําเสนอบทความวจัิยและรว่มประชมุ
วชิาการ 33rd Annual IATUL 
(International Association of 
Technological University Libraries) 
Conference  

สงิคโปร ์ Nanyang 
Technological 
University 

4-7 ม.ิย. 55 

8 บรรณารักษ
ศาสตร ์

อ.เนณุภา สภุเวชย ์ เขา้รว่มการประชมุ ISIC2012: The 
Information Behaviour Conference  

ญีปุ่่ น International 
Scientific 
Interdiscipilnary 
Congress (ISIC) 

 4–7 ก.ย. 
55  

9 บรรณารักษ
ศาสตร ์

อ.เสาวภา หลมิ
วจิติร 

8th International Conference on 
Intellectual Capital,Knowledge 
Management & Organisational 
learning - ICICKM 2011 

ไทย The Institute for 
Knowledge and 
Innovation 
Southeast Asia 
CIKI-SEA 

27-28 ต.ค.
54 

10 ประวัตศิาสตร์ ผศ.ดร.สธุาชยั ยิม้
ประเสรฐิ 

นําเสนอบทความเรือ่ง (‘Peregrinação’ 
or) the Pilgrim of Mendes Pinto and 
History of Siam and Pegu ในการ
ประชมุวชิาการInternational 
Colloquium 
“500 Years of Thai-Portuguese 
Relations” 

ไทย Centre for European 
Studies at 
Chulalongkorn 
University and 
Instituto do Oriente 
– ISCSP - Technical 
University of Lisbon 
in collaboration with 
The Ministry of 
Foreign Affairs 
Portugal 
The Portuguese 
Embassy, Bangkok 
 
 

3-4 พ.ย. 54 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. ชือ่การประชมุ  ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด วันเวลาทีจั่ด 
11 ประวัตศิาสตร์ ผศ.สาวติร ีเจรญิ

พงศ ์
นําเสนอบทความเรือ่ง Rabindranath  
Tagore in Thailand: His Visit, Impact 
and Legacy  ในการประชมุวชิาการ
นานาชาต ิเรือ่ง Rabindranath Tagore 
in South East Asia: Culture, 
Connectivity and Bridge Making  

อนิเดยี Centre for South 
and South  
East Asian Studies 

9-ก.พ.-55 

12 ประวัตศิาสตร์ อ.ดร.ภาวรรณ 
เรอืงศลิป์ 

นําเสนอเรือ่ง European Presence and 
Siamese Authority: The Portuguese, 
the Dutch, the English and the 
French in Ayutthaya, Century 16-18 
ในการประชมุวชิาการ International 
Colloquium “500 Years of Thai-
Portuguese Relations” 

ไทย Centre for 
European Studies 
at Chulalongkorn 
University and 
Instituto do Oriente 
– ISCSP - Technical 
University of Lisbon
, The Ministry of 
Foreign Affairs 
Portugal 
The Portuguese 
Embassy, Bangkok 

3-4 พ.ย. 54 

13 ประวัตศิาสตร์ อ.ดร.วลิลา วลิยั
ทอง 

International Colloquium 
“500 Years of Thai-Portuguese 
Relations” 

ไทย Centre for 
European Studies 
at Chulalongkorn 
University and 
Instituto do Oriente 
– ISCSP - Technical 
University of Lisbon
, The Ministry of 
Foreign Affairs 
Portugal 
The Portuguese 
Embassy, Bangkok 

3-4 พ.ย. 54 

14 ประวัตศิาสตร์ อ.ดร.วลิลา วลิยั
ทอง 

เสนอผลงานทางวชิาการหวัขอ้ "Khu 
Khaeng Magazine, Marketing 
Knowledge, and Lifestyle 
Consumption in Thailand in the 
1980s" ในการประชมุวชิาการนานาชาต ิ
"2012 Asia- Pacific Economic and 
History Conference"  

ออสเตรเลยี ANU College of 
Business and  
Economics. 

16-18 ก.พ. 
55 

15 ปรัชญา ผศ.ดร.สภัุควด ี
อมาตยกลุ 

The First World Humanities Forum 
(FHF) 

เกาหล ี กระทรวงศกึษา 
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่
เกาหล ีUNESCO และ 
BUSAN 
Metropolitan City 

24-26 พ.ย.
54 

16 ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

The First World Humanities Forum 
(FHF) 

เกาหล ี กระทรวงศกึษา 
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่
เกาหล ีUNESCO และ 
BUSAN 
Metropolitan City 

24-26 พ.ย.
54 

17 ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

ประชมุกับกลุม่ South-South 
Interphilosophical Thinking Group 

โมรอคโค  South-South 
Interphilosophical 
Thinking Group 

9-13 ก.ค.
55 

18 ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

เสนอบทความหัวขอ้ "Inter-religions 
Dialogue Between Southeast Asian 
Religions"ในการประชมุ เรือ่ง "Love 
and Forgiveness in Asian Religions"  

อนิโดนเีซยี Centre ofAsian 
Studies 

16-19 ก.ค.
55 

19 ปรัชญา รศ.ดร.โสรัจจ ์หงศ์
ลดารมภ ์

"Vulneerable Groups in the Buddhist 
Perspective" 

อติาล ี UNESCO และ 
Regina 
Apostolorum 
Pontifical University
 
 

9-11 ต.ค.
54 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. ชือ่การประชมุ  ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด วันเวลาทีจั่ด 
20 ปรัชญา รศ.ดร.โสรัจจ ์หงศ์

ลดารมภ ์
"4th ICTs and Society-Conference 
2012"  

สวเีดน มหาวทิยาลยั 
Uppsala 

2-4 พ.ค. 
55 

21 ปรัชญา รศ.ดร.โสรัจจ ์หงศ์
ลดารมภ ์

หวัขอ้ "Philosophical and Sosial 
Science Aspects of Giobal Food and 
Consumption-science and 
Technology in Search of Sustainable 
Development" ในการประชมุวชิาการ
ประจําปีของ European Society for 
Agricultural and Food  Ethica  

สาธารณรัฐ
เยอรมน ี

European Society 
for Agricuoltural 
and Food  Ethica   

28 พ.ค.-3 
ม.ิย. 55 

22 ปรัชญา รศ.ดร.โสรัจจ ์หงศ์
ลดารมภ ์

เสนอบทความเรือ่ง Ethics of Sex 
Change Operation: When Biology 
Becomes a Choice ในการประชมุ
วชิาการ Human Enhancement 
Technologies: Understanding 
Governance Policies and Regulation 
Structures in the Global context 

สงิคโปร ์ จัดโดย National 
University of 
Singapore  

7-8 ม.ิย.55 

23 ปรัชญา รศ.ดร.โสรัจจ ์หงศ์
ลดารมภ ์

เสนอบทความเรือ่ง The Extended 
Lifespan and the Meaning of Life ใน
การประชมุวชิาการ 11th World 
Congress of Bioethics: Bioethics for 
the Future. The Future of Bioethics, 
Changes, Concepts. 

เนเธอรแ์ลน
ด ์

International 
Association of 
Bioethics 

25-30 ม.ิย.
55 

24 ปรัชญา รศ.ดร.โสรัจจ ์หงศ์
ลดารมภ ์

ประชมุวชิาการ เรือ่ง Ethics of 
Nanotechnology-Research and 
application 

ศรลีงักา National Science 
Foundation  

10-12 ก.ย. 
55 

25 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จฬุากรณ์ 

เสนอผลงานเรือ่ง "Les connaissances 
de la vie du Bouddha á l' intention 
des étudiants du français du 
tourisme" (ความรูด้า้นพทุธประวัต ิ
สําหรับนสิติภาษาฝร่ังเศสดา้นการ
ทอ่งเทีย่ว)ในการประชมุนานาชาต ิ
"Séminaire régional francophone de 
recherche-action pour l' 
enseignement du français-Édition 
2001" 

เวยีดนาม คณะกรรมการจัดการ
ประชมุนานาชาต ิเรือ่ง
"Séminaire regional 
francophone de 
recherche – action 
pour 
l’enseignement du 
français – Édition 
2001"  

23-25 พ.ย. 
54 

26 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

นําเสนอเรือ่ง The Royal Visits in 
World Crisis ในการประชมุ 
International Colloquium 
“500 Years of Thai-Portuguese 
Relations” 

ไทย Centre for 
European Studies 
at Chulalongkorn 
University and 
Instituto do Oriente 
– ISCSP - Technical 
University of Lisbon
, The Ministry of 
Foreign Affairs 
Portugal 
The Portuguese 
Embassy, Bangkok 

3-4 พ.ย. 54 

27 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

นําเสนอเรือ่ง La creacion y el uso de 
los corpus en la ensenanza de E/LE  
ในการประชมุ II Jornada de 
Formasion de profesores de E/LE 

ไทย สาขาวชิาภาษาสเปน
รว่มกบั บ.ELE 
Connection 

14-16 ธ.ค.
54 

28 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.เพ็ญพสิาข ์ศรวีร
นารถ 

นําเสนอเรือ่ง Enfoque reflexive 
participation nueva alternativa pare 
la ensenanza de ELE  ในการประชมุ 
III Encuentros (ELE) Comillas 

สเปน Fundacion Comillas 10-12 พ.ย.
54 

29 ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี
โลหผล 

เสนอบทความเรือ่ง Topic : Towards 
cross-regional language education 
cooperation for high-end talent 
training: perspectives from a Thai 
university context ใน APEC 
Educational Forum on World 
Language and Talents Cultivation 

China APEC  10-11 ก.ย. 
55 
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30 ภาษา

ตะวันออก/
จนี 

อ.อภริด ี เจรญิ
เสนยี ์

ประชมุวชิาการ Translation Research 
Summer School (Hong Kong) 2012  

เขต
ปกครอง
พเิศษ
ฮอ่งกง 

  29 ก.ค. 55 
- 11 ส.ค. 
55  

31 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

Hagiwara Takae การประชมุวชิาการญีปุ่่ นศกึษาระหวา่ง
มหาวทิยาลยัโอซากา้และจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ไทย สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัและ
มหาวทิยาลยัโอซากา้

28-ส.ค.-55 

32 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

Lwai Shigeki การประชมุวชิาการญีปุ่่ นศกึษาระหวา่ง
มหาวทิยาลยัโอซากา้และจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ไทย สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัและ
มหาวทิยาลยัโอซากา้

28-ส.ค.-55 

33 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

Shigeki IWAI งานประชมุวชิาการนานาชาต ิ"Osaka 
University -chulalongkorn University 
workshop on Japanese Literature " 

ญีปุ่่ น Graduate School of 
letters , Osaka 
University 

31 พ.ค -2 
ม.ิย 55 

34 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ชมนาด ศตีิ
สาร 

การประชมุวชิาการญีปุ่่ นศกึษาระหวา่ง
มหาวทิยาลยัโอซากา้และจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ไทย สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัและ
มหาวทิยาลยัโอซากา้

28-ส.ค.-55 

35 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.เดอืนเต็ม 
กฤษดาธานนท ์

การประชมุวชิาการญีปุ่่ นศกึษาระหวา่ง
มหาวทิยาลยัโอซากา้และจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ไทย สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัและ
มหาวทิยาลยัโอซากา้

28-ส.ค.-55 

36 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.วรวฒุ ิจริา
สมบตั ิ

สมัมนาใหญส่มาคมการศกึษาภาษาญีปุ่่ น 
ประจําฤดใูบไมผ้ล ิปี 2012 

ญีปุ่่ น สมาคมการศกึษา
ภาษาญีปุ่่ น 

25-28 พ.ค. 
55 

37 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.อรรถยา 
สวุรรณระดา 

งานประชมุวชิาการนานาชาต ิ"Osaka 
University -chulalongkorn University 
workshop on Japanese Literature " 

ญีปุ่่ น Graduate School of 
letters , Osaka 
University 

31 พ.ค -2 
ม.ิย 55 

38 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.อรรถยา 
สวุรรณระดา 

การประชมุวชิาการญีปุ่่ นศกึษาระหวา่ง
มหาวทิยาลยัโอซากา้และจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ไทย สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัและ
มหาวทิยาลยัโอซากา้

28-ส.ค.-55 

39 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.สริมินพร 
สรุยิะวงศไ์พศาล 

การประชมุวชิาการญีปุ่่ นศกึษาระหวา่ง
มหาวทิยาลยัโอซากา้และจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ไทย สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัและ
มหาวทิยาลยัโอซากา้

28-ส.ค.-55 

40 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.Natsuki Matsui นําเสนอผลงาน Conference Theme : 
Deepening Intercultural 
Understanding through Movies  ใน
การประชมุวชิาการ The 18th ATEM 
National Conference 

เมอืงเกยีว
โต 

The Association for 
Teaching English 
through Movies 

 6 ส.ค. 55 

41 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.น้ําทพิย ์เมธ
เศรษฐ 

"International Conference on 
Japanese Literature" 

ญีปุ่่ น National Institute of 
Japanese Literature

26-27 พ.ย.
54 

42 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.น้ําทพิย ์เมธ
เศรษฐ 

งานประชมุวชิาการนานาชาต ิ"Osaka 
University -chulalongkorn University 
workshop on Japanese Literature " 

ญีปุ่่ น Graduate School of 
letters , Osaka 
University 

31 พ.ค -2 
ม.ิย 55 

43 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.อษัฎายทุธ ชศูร ี Nihongo Kyouiku Gakkai ญีปุ่่ น สมาคม Nihongo 
Kyouiku Gakkai 

28-29 พ.ค.
55 

44 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.อษัฎายทุธ ชศูร ี นําเสนอผลงานวชิาการเรือ่ง“The Usage 
of "HAI" in Japanese Monologue 
presented by Thai Learners” ในการ
ประชมุวจัิยในหวัขอ้เรือ่ง “โครงสรา้ง
หลกัสตูรศัพทแ์ละไวยากรณ์ตามระดบั
ความยากในการเรยีนภาษาญีปุ่่ น จาก
มมุมองของคลงัขอ้มลูผูเ้รยีน”  

ญีปุ่่ น National Institute 
for Japanese 
Language and 
Linguistics 

22-ก.ค.-55 

45 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ 
บรรณรจุ ิ

ประชมุสมัมนาวชิาการ“International 
Seminar on Academic Exchange and 
Co-operation in  Buddhist  Studies”  

องักฤษ มหาวทิยาลยั
พระพทุธศาสนาแหง่
โลก  

13-17 ก.ค. 
55 
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46 ภาษา

ตะวันออก/
เวยีดนาม 

รศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

ประชมุคณะทํางานเพือ่จัดทํายทุธศาสตร์
ความรว่มมอืทางวชิาการระดบัอดุมศกึษา
ระหวา่งประเทศไทยกบัสาธารณรัฐสงัคม
นยิมเวยีดนาม 

ไทย สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

7 ส.ค. 55 
เวลา 13.30 
น.  

47 ภาษาไทย ศ.ดร.ศริาพร ณ 
ถลาง 

ไปเสนอบทความเรือ่ง “Ethnic Identity 
and Buddhist Tradition: An Analysis 
on Ethnic Shan Buddhist Festivals in 
Thailand” บทความนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของ
โครงการวจัิยเรือ่ง “งานปอยไทใหญ:่ 
การแสดงอตัลักษณ์ของชาวไทใหญใ่น
จังหวัดเชยีงใหม”่ ในการประชมุวชิาการ
นานาชาต ิเรือ่ง “Buddhism Without 
Borders”   

 Center of Bhutan 
Studies 

21-23 พ.ค. 
55 

48 ภาษาไทย อ.ดร.ธานรัีตน์ จัตุ
ทะศร ี

เสนอบทความวจัิยเรือ่ง “ Explore the 
World of Women in the Panji 
Stories: A Shared Ideology among 
Balinese, Malay, and Thai Heritage 
Literature ”   ในการประชมุวชิาการ 
The International Conference "Bali 
in Global Asia-Between 
Modernization and Heritage 
Formation 

Indonesia International 
Institute for Asia 
Studies(IIAS) 

14-19 ก.ย.
55 

49 ภาษาไทย อ.ดร.ธรีนุช โชคสุ
วณชิ 

รว่มประชมุวชิาการทางเทคโนโลยเีพือ่
คนพกิาร CSUN International 
Conference on Assistive Technology 
and Persons with Disabilities 

สหรัฐอเมริ
กา 

ศนูยบ์รกิารวชิาการ
แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

25 ก.พ. - 4 
ม.ีค. 55 

50 ภาษาไทย อ.ดร.วภิาส โพธิ
แพทย ์

เสนอผลงานวชิาการเรือ่ง The 
grammaticalisational relationship 
between comitatives and 
instrumentals in Thai: a diachronic 
typological perspective ในการประชมุ
วชิาการนานาชาต ิNew Reflections on 
Grammaticalisation V 

สหราช
อาณาจักร

 มหาวทิยาลยัเอดนิ
เบอระ (University of 
Edinburgh) 

16-19 ก.ค.
55 

51 ภาษาไทย อ.ดร.อาทติย ์
ชรีวณชิยก์ลุ 

เสนอผลงานวชิาการ หวัขอ้ “Jujaka 
Amulet in the Cyber World” ในการ
ประชมุวชิาการนานาชาต ิInternational 
Conference on Globalized Buddhism 

ภฏูาน สถาบนัไทยศกึษา 19–26 พ.ค. 
55 

52 ภาษาไทย อ.ดร.อาทติย ์
ชรีวณชิยก์ลุ 

International Conference on 
Globalized Buddhism:Buddish 
without Border-Jujaka Amulet in the 
Cyber World 

Bhutan Center for Bhutan 
Studies under the 
Patronage of His 
Majesty the King 

21-23  
พ.ค.55 

53 ภาษาไทย อ.ดร.อาทติย ์
ชรีวณชิยก์ลุ 

เสนอนอบทความวชิาการเรือ่ง "To 
compensate bad karma,to help 
those who suffer:a Mon manuscript 
and 'narratives' on Jujaka amulet ใน
การประชมุ The 14th International 
European Association of Southeast 
Asian Archeologists Conference 

Ireland UCD School of 
Archaeology,Univer
sity College Dublin 

17-22 ก.ย.
55 

54 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

เสนอผลงานทางวชิาการ เรือ่ง "Proto-
Karen(*k-rjangA)fauna"ในการประชมุ
นานาชาตขิองสมาคมภาษาศาสตรเ์อเชยี
ตะวันออกเฉียงใตค้รัง้ที ่22 (The 22 nd 
Annual Meeting of the Southeast 
Asian Linguisstics Society-SEAL) 
เสนอผลงานวชิาการเรือ่ง Proto-Karen 
(*k-rjaNA) Fauna 

ฝร่ังเศส the Southeast Asian 
Lingusitics Society 
and more 

30 พ.ค.-2 
ม.ิย.55 

55 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

วทิยากรและรว่มประชมุ ASEM 
Language Diversity Forum ในหวัขอ้ 
Exchange of the best practies in 
safeguarding and promoting 
language and cultural diversity in 
Asia and Europe  

อนิโดนเีซยี กระทรวงการ
ตา่งประเทศ /ASEM 

4-5 ก.ย.55 
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56 ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.พทิยาวัฒน ์

พทิยาภรณ์ 
เสนอผลงานทางวชิาการ เรือ่ง “Saek as 
a not-so-aberrant Tai language” ใน
การประชมุนานาชาตขิองสมาคม
ภาษาศาสตรเ์อเชยีตะวันออกเฉียงใต ้
ครัง้ที ่22 (The 22nd Annual Meeting 
of the Southeast Asian Linguistics 
Society - SEAL)  

ฝร่ังเศส the Southeast Asian 
Linguistics Society 
and more… 

30 พ.ค. - 2 
ม.ิย. 55 

57 ภาษาองักฤษ D. Scott 
Humphries and 
Supakorn 
Phoocharoensil 

นําเสนอเรือ่ง From Contrastive 
Analysis Hypothesis to Cross-
Linguistic Influence: Along the 
Evolutionary Trail of Language 
Transfer Theories ในการประชมุ
วชิาการนานาชาตดิา้นภาษาและ
วรรณคดอีงักฤษ ครัง้ที ่1 ภายใตห้วัขอ้ 
“Expanding Horizons in English 
Language and Literary Studies” 
(ELLS 2011) 
http://www.ells2011.com 

ไทย ภาควชิาภาษาองักฤษ
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาฯ 

 18-20 ต.ค. 
54  

58 ภาษาองักฤษ William Cater 
Handrich 

นําเสนอบทความเรือ่ง Falsifying 
Forster: Notes toward a Quantitative 
Grammatology - Part 0. The Place of 
Parsimony in Experimental Design ใน
การประชมุวชิาการนานาชาตดิา้นภาษา
และวรรณคดอีงักฤษ ครัง้ที ่1 ภายใต ้
หวัขอ้ “Expanding Horizons in English 
Language and Literary Studies” 
(ELLS 2011) 
http://www.ells2011.com 

ไทย ภาควชิาภาษาองักฤษ
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาฯ 

 18-20 ต.ค. 
54  

59 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.คารนิา 
โชตริว ี

นําเสนอเรือ่ง Death of a “Hitlerina”: 
Depictions of Margaret Thatcher in 
Contemporary British Drama  ในการ
ประชมุวชิาการนานาชาตดิา้นภาษาและ
วรรณคดอีงักฤษ ครัง้ที ่1 ภายใตห้วัขอ้ 
“Expanding Horizons in English 
Language and Literary Studies” 
(ELLS 2011) 
http://www.ells2011.com 

ไทย ภาควชิาภาษาองักฤษ
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาฯ 

18-20 ต.ค. 
54 

60 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์  

เสนอบทความวจัิย เรือ่ง “L2 
Production and Syntactic 
Representation: A Case of English 
Article Substitutions by L1 Thai 
Learners”  ในการประชมุนานาชาต ิThe 
1st World Congress of Scholars of 
English Linguistics (WCSEL-1)  

เกาหล ี The Korean 
Association for the 
Study of English 
and Linguistics 
(KASELL) 

26-30 ม.ิย. 
55 

61 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน ์
(Montakarn 
Shutt and  
Nattama 
Pongpairoj) 

นําเสนอเรือ่ง Problems of Object-
Experiencer Psych Verbs among L1 
Thai Learners of English ในการ
ประชมุวชิาการนานาชาตดิา้นภาษาและ
วรรณคดอีงักฤษ ครัง้ที ่1 ภายใตห้วัขอ้ 
“Expanding Horizons in English 
Language and Literary Studies” 
(ELLS 2011) 
http://www.ells2011.com 

ไทย ภาควชิาภาษาองักฤษ
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาฯ 

 18-20 ต.ค. 
54  

62 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน ์
(Veeya Chotiros 
and  
Nattama 
Pongpairoj) 

นําเสนอเรือ่ง Avoidance Behavior 
among L1 Thai Learners: The Case 
of the English Passive Construction 
ในการประชมุวชิาการนานาชาตดิา้นภาษา
และวรรณคดอีงักฤษ ครัง้ที ่1 ภายใต ้
หวัขอ้ “Expanding Horizons in English 
Language and Literary Studies” 
(ELLS 2011) 
http://www.ells2011.com 

ไทย ภาควชิาภาษาองักฤษ
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาฯ 

 18-20 ต.ค. 
54  
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63 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ดารนิทร ์

ประดษิฐทัศนยี ์
นําเสนอเรือ่ง The Politics of the ‘Body 
Toxic’ in Susanne Antonetta's Body 
Toxic: An Environmental Memoir  ใน
การประชมุวชิาการนานาชาตดิา้นภาษา
และวรรณคดอีงักฤษ ครัง้ที ่1 ภายใต ้
หวัขอ้ “Expanding Horizons in 
English Language and Literary 
Studies” (ELLS 2011) 
http://www.ells2011.com 

ไทย ภาควชิาภาษาองักฤษ
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาฯ 

 18-20 ต.ค. 
54  

64 ภาษาองักฤษ รศ.พจ ียวุชติ นําเสนอเรือ่ง Crossing the Threshold 
of Their Gender Roles: Women of 
the English Court in Shakespeare's 
Henry VI Parts I, II, and III  ในการ
ประชมุวชิาการนานาชาตดิา้นภาษาและ
วรรณคดอีงักฤษ ครัง้ที ่1 ภายใตห้วัขอ้ 
“Expanding Horizons in English 
Language and Literary Studies” 
(ELLS 2011) 
http://www.ells2011.com 

ไทย ภาควชิาภาษาองักฤษ
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาฯ 

 18-20 ต.ค. 
54  

65 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

ประชมุคณะกรรมการบรหิารซมีโีอ ศนูยค์ี
เท็ปดา้นภาษา ในการประชมุ ‘2nd 
SEMEO QITEP in Language 
Governing Board Meeting” 

อนิโดนเีซยี ศนูยค์เีท็ปดา้นภาษา 4-7 ต.ค. 54 

66 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

นําเสนอเรือ่ง The Doubly Eastern 
Ginsberg: Buddhist Philosophy and 
Poetics in Selected Poems by Allen 
Ginsberg  ในการประชมุวชิาการ
นานาชาตดิา้นภาษาและวรรณคดอีงักฤษ 
ครัง้ที ่1 ภายใตห้วัขอ้ “Expanding 
Horizons in English Language and 
Literary Studies” (ELLS 2011) 
http://www.ells2011.com 

ไทย ภาควชิาภาษาองักฤษ
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาฯ 

18-20 ต.ค. 
54 

67 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัต
ราภรณ์ 

เสนอบทความวจัิย เรือ่ง “Allen 
Ginsberg’ s Buddhism: Eastern 
Wisdom Filtered through 
Contemporary American Poetry” ใน
การประชมุนานาชาต ิ“The Second Asian
Conference on Literature and 
Librarianship” จัดโดย The 
International Academic Forum 
(IAFOR)  

ญีปุ่่ น The International 
Academic Forum 

5-8 เม.ย. 
55 

68 ภาษาองักฤษ อ.ดร.ณดิา ตริณ
สวัสดิ ์

นําเสนอเรือ่ง "[I]n the annals of 
literary libertinism:" Charlotte 
Dacre's Revision of the Male Gothic 
in Zofloya and The Libertine ในการ
ประชมุวชิาการนานาชาตดิา้นภาษาและ
วรรณคดอีงักฤษ ครัง้ที ่1 ภายใตห้วัขอ้ 
“Expanding Horizons in English 
Language and Literary Studies” 
(ELLS 2011) 
http://www.ells2011.com 

ไทย ภาควชิาภาษาองักฤษ
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาฯ 

 18-20 ต.ค. 
54  

69 ภาษาองักฤษ อ.ดร.รักสงบ วจิติร
โสภณ 

นําเสนอเรือ่ง Selma Deneme and 
Esra Mechmet 
Formulaic Language Use of Young 
Learners ในการประชมุวชิาการ
นานาชาตดิา้นภาษาและวรรณคดอีงักฤษ 
ครัง้ที ่1 ภายใตห้วัขอ้ “Expanding 
Horizons in English Language and 
Literary Studies” (ELLS 2011) 
http://www.ells2011.com 
 
 

ไทย ภาควชิาภาษาองักฤษ
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาฯ 

 18-20 ต.ค. 
54  
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. ชือ่การประชมุ  ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด วันเวลาทีจั่ด 
70 ภาษาองักฤษ อ.ศภุกาญจน์ 

เอีย่มหฤท 
นําเสนอเรือ่ง Through His Juvenilia 
and What Lewis Carroll Found There 
ในการประชมุวชิาการนานาชาตดิา้น
ภาษาและวรรณคดอีงักฤษ ครัง้ที ่1 
ภายใตห้วัขอ้ “Expanding Horizons in 
English Language and Literary 
Studies” (ELLS 2011) 
http://www.ells2011.com 

ไทย ภาควชิาภาษาองักฤษ
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาฯ 

 18-20 ต.ค. 
54  

71 ภาษาองักฤษ อ.เว็นด ีลงิค ์อวี
เยเล 

เสนอผลงานวชิาการในหวัขอ้ Dynamic 
Lessons – No Books Necessary  ใน
การประชมุ British Council Burma and 
ELTeCS Myanmar Thirteenth Annual 
Conference for Teachers of English  

สหภาพ
พมา่ 

British Council 11-12 ส.ค. 
55  

72 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล ธรีะ
โรจนารัตน์  

นําเสนอเรือ่ง Mapping Spatial 
Ongoing Change of Thai Dialects:A 
Case of Transition Area of Central 
Thai, Northern Thai, and 
Northeastern Thai  ในการประชมุ The 
Asian Conference on Arts and 
Humanities (ACAH) 2012 

ญีปุ่่ น The International 
Academic Forum 
(IAFOR) 

5-8 เม.ย. 
55 

73 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.พรรณี ชวีนิศิ
รวิัฒน ์

นําเสนอเรือ่ง Relationships between 
Wind Fields and Nitrogen Dioxide 
Concentration : Inner Bangkok Case 
Study ในการประชมุ Geospatial World 
Forum 2012 

อมัสเตอร ์
ดมัเนเธอร์
แลนด ์

Geospatial Media 
and Communication 
Pvt Ltd (Formerly 
GIS Development) 

21-29 เม.ย. 
55 

74 ภมูศิาสตร ์ อ.อารรัีตน ์ 
แพทยนุ์เคราะห ์

โครงการ Coastal Cities at Risk 
(CCaR) Project 

แคนาดา START, รัฐบาล
แคนาดา  
Western University 

23-26 เม.ย.
55 

75 ศลิปการ
ละคร 

ผศ.ฤทธริงค ์จวิา
กานนท ์

เสนอผลงานหวัขอ้ The Overview of 
Performing Arts Market in Thailand 
Today ในงาน International 
Symposium of Asian  University  
Education for Arts  Management   

เกาหลใีต ้ Korea National  
University of Arts 
(K’Arts)  

11-15 ต.ค. 
54 

76 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดํารงุ เสนอบทความเรือ่ง  Main figures of 
ASEAN Women Dramatist" ในการ
ประชมุนานาชาต ิวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
ครัง้ที ่4 

ไทย ภาควชิาวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ คณะ
อกัษรศาสตร ์จฬุาฯ 

23-24 ก.ค. 
55  

77 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ดํารงุ เสนอละครเรือ่ง ลงักาสบิโห ในเทศกาล   
Asia Pacific Bureau of Theatre 
Schools Festival and Directors’ 
Conference 2012   

กรงุไทเป 
ไตห้วัน 

Taipei National 
University of Arts  

31 ส.ค. - 6 
ก.ย. 55 

78 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ดํารงุ เขา้รว่มประชมุ Directors'Meeting และ
เสนอบทความวชิาการในเทศกาล 2012 
Asia Pacific Bureau of Theatre 
Schools Festival and Directors' 
conference ที ่Taipei National 
University of Arts 

กรงุไทเป  
ไตห้วัน 

Taipei national  
University of Arts 

31 ส.ค. 55 
- 6 ก.ย. 55 

79 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

บทความวชิาการหวัขอ้ “The 
Preservation and Development of 
the Traditional Performing Arts in 
Thailand: ICH performing arts 
(ICHpa) Policies and Strategies ใน
การประชมุ Asia ICH Performing Arts 
Forum: In Search of the Future of 
Intangible Cultural Heritage 
(Performing Arts) 
 
 
 
 
 
 

ฮอ่งกง 
สาธารณรัฐ
ประชาชน
จนี 

คณะละคร Zuni 
Icosahedron   

25-26 พ.ย. 
54 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. ชือ่การประชมุ  ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด วันเวลาทีจั่ด 
80 ศลิปการ

ละคร 
อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

XXVI AICT-IATC World Congress: 
Theatre Beyond the Theatre 

โปแลนด ์ IATC (International 
Association of 
Theatre Critics), 
Polish Section  

26-31  ม.ีค. 
55 

81 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

บทความวชิาการหวัขอ้ “World Dance 
and Theatre in Thailand, Vice Versa, 
and a Theatre Department’s Role” 
ในการประชมุ ATEC’s (Asia Theatre 
Education Centre) 7th International 
Forum and    2nd Asian Theatre 
Schools Festival 

จนี ATEC (Asia Theatre 
Education Centre) 

18-23 พ.ค. 
55 

82 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

บทความเรือ่ง Some Observations on 
Theatre and Its Interdisciplinary 
Nature ในการประชมุ  Director's 
Meeting และรว่มเทศกาล   Asia 
Pacific Bureau of Theatre Schools 
Festival and Directors’ Conference 
2012   

กรงุไทเป 
ไตห้วัน 

Taipei National 
University of Arts 
เป็นสถาบนัในภาคี
สมาชกิ UNESCO-
Chair International 
Theatre Institute 
Asia-Pacific Bureau 
of Theatre Schools 

31 ส.ค. - 6 
ก.ย. 55 

83 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

ไปดงูานดา้นศลิปะการละครทีเ่ทศกาล 
“Biennale de la danse à Lyon” 

ฝร่ังเศส สถานเอกอคัรราชทตู
ฝร่ังเศสประจําประเทศ
ไทย  

15-26 ก.ย. 
55 

84 ศนูยก์าร
แปลฯ 

อ.ดร.ทองทพิย ์
พลูลาภ 
(Nathaphong 
Sirijanchuen, 
Nunghatai 
Rangponsumrit 
and Tongtip 
Poonlarp) 

นําเสนอเรือ่ง English Downtoners in 
Thai Translation: A Corpus-based 
Study ในการประชมุวชิาการนานาชาติ
ดา้นภาษาและวรรณคดอีงักฤษ ครัง้ที ่1 
ภายใตห้วัขอ้ “Expanding Horizons in 
English Language and Literary 
Studies” (ELLS 2011) 
http://www.ells2011.com 

ไทย ภาควชิาภาษาองักฤษ
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาฯ 

 18-20 ต.ค. 
54  

85 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา สจุ
ฉายา 

เสนอบทความวจัิยเรือ่ง Modern Thai 
Amulets and Jatakas ในการประชมุ
นานาชาต ิ2012 Chulalongkorn - 
EFEO International Conference on 
Buddhist Studies Imagination, 
Narrative, and Localization  

ไทย จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  

7 ม.ค. 55 
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 อาจารยไ์ปต่างประเทศเพ่ือสร้างความร่วมมือ วจิยัหรือเพ่ิมพนูความรู้  12 คน รวม 15 รายการ 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ วัตถปุระสงคก์ารไปเยอืน ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด/เยอืน วันเวลาทีจั่ด 

1 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ เปรม
สมทิธ ์
ผศ.ดร.สมศกัดิ ์ศรี
บรสิทุธิส์กลุ 
ผศ.จนิดารัตน ์เบอรพันธุ ์
อ.ดร.อรนุช เศวตรัตน
เสถยีร 
อ.ดวงเนตร วงศป์ระทปี 

ประชมุหารอืความรว่มมอื
ทางวชิาการกบั 
Information Studies 
Division, Wee Kim Wee 
School of Communication 
and Information  

สงิคโปร ์ Nanyang 
Technological 
University, Singapore 

8-ม.ิย.-55 

2 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วาสนา วงศ์
สรุวัฒน ์

ลาอบรมวจัิยตา่งประเทศ 29 
ก.ย.54-28 ก.ย.55  

    29 ก.ย.54-
28 ก.ย.55  

3 ภาค
วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช โชตอิดุม
พันธ ์   

ศกึษาคน้ควา้เพือ่ทําวจัิย
ประกอบการเขยีนตํารา เรือ่ง 
ทฤษฎวีรรณคดวีจิารณ์
ตะวันตกในครสิตศ์ตวรรษที ่
20 

สหรัฐอเ
มรกิา 

มหาวทิยาลยั Harvard  1 ม.ิย. 55  -   
31   พ.ค. 
56 

4 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.อารต ี แกว้สมัฤทธิ ์ ไปปฏบิัตงิานเพือ่เก็บขอ้มลู
วจัิยสําหรับการดําเนนิการ
วจัิยในหวัขอ้เรือ่ง "สยาม
และไทยในเอกสารตะวันตก 
: คน ภาษาและวฒันธรรม"  

เยอรมัน โดยไดรั้บทนุสนับสนุน
จากโครงการรําลกึ 100 
ปี วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
คณะอกัษรศาสตร ์

8 เม.ย. - 4 
ม.ิย. 55  

5  ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.กนกวรรณ เลาห
บรูณะกจิ คะตะกริ ิ

ลาอบรมวจัิยตา่งประเทศ  
15 ต.ค.54-14 ต.ค.55  

ญีปุ่่ น   15 ต.ค.54-
14 ต.ค.55 

6 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.วรวฒุ ิ จริาสมบตั ิ เขา้รว่มสมัมนาใหญส่มาคม
การศกึษาภาษาญีปุ่่ น ประจํา
ฤดใูบไมผ้ล ิปี 2012 ณ 
กรงุโตเกยีว  ประเทศญีปุ่่ น 

ญีปุ่่ น สมาคมการศกึษา
ภาษาญีปุ่่ น 

25-28 พ.ค. 
55 

7 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดํารงุ บรรยายประกอบการสาธติ 
"การแสดงคลาสสคิของ
ไทย" เป็นการแสดงโขน 3 
ชดุ นนทกุ/ลกัสดีา/ยกรบ ใน
งาน Da:ns Festival   

สงิคโปร ์ Esplanade: Theatres 
on the Bay  

15-17 ต.ค.
54 

8 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดํารงุ ดงูานเกีย่วกบัองคก์รสือ่สรา้ง
สขุกบัคณะกรรมการ
เสรมิสรา้งสขุภาวะ การใช ้
ศลิปการละครในการสือ่เรือ่ง 
สขุภาพ ณ Arts Council 
Necessary Stage 
Company  และเยีย่มชม
หอ้งสมดุแหง่ชาตมิเลเชยี 
สงิคโปร ์พพิธภัณฑส์ถาน
แหง่ชาต ิการจัดกจิกรรมใน
การเขา้ถงึชมุชน 
โรงพยาบาลแหง่ชาต ิ

สงิคโปร ์ Arts Council 
Necessary Stage 
Company  

พ.ย. 54 

9 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสารนัินทน ์ ไดรั้บเชญิจาก Esplanade: 
Theatres on the Bay ให ้
ไปดงูานศลิปะการละครใน
เทศกาล “da:ns festival 
2011”  

สงิคโปร ์ Esplanade: Theatres 
on the Bay  

7-16 ต.ค. 
54 

10 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสารนัินทน ์ ไดรั้บเชญิจาก 
Festival/Tokyo ใหไ้ปรว่ม
โครงการ Critics in 
Residence Program กบันัก
วจิารณ์ละครเวทจีากประเทศ
ญีปุ่่ นและประเทศอืน่ ๆ ใน
เอเชยี 
 
 
 

ญีปุ่่ น Festival/Tokyo  30 ต.ค. - 8 
พ.ย. 54 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ วัตถปุระสงคก์ารไปเยอืน ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด/เยอืน วันเวลาทีจั่ด 
11 ศลิปการ

ละคร 
อ.ปวติร มหาสารนัินทน ์ ดงูานดา้นศลิปการละครใน

เทศกาล "Huayi: Chinese 
Festival of Arts 2012" 

สงิคโปร ์ Esplanade: Theatres 
on the Bay  

27-29 ม.ค. 
55 

12 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสารนัินทน ์ ไดรั้บเชญิจาก Hong Kong 
Arts Festival Society ใหไ้ป
ดงูานศลิปะการละคร ใน
เทศกาล 40th Hong Kong 
Arts Festival 2012  

จนี  Hong Kong Arts 
Festival Society 

17-19 ก.พ. 
55 

13 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสารนัินทน ์ ดงูานดา้นศลิปะการละครใน
เทศกาล “Singapore Arts 
Festival 2012" 

สงิคโปร ์ National Arts Council, 
Singapore 

24-27 พ.ค. 
55 

14 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสารนัินทน ์ ดงูานดา้นศลิปะการละครใน
เทศกาล “ConversAsians 
2012” 

สงิคโปร ์ Esplanade—Theatres 
on the Bay 

31 พ.ค. - 2 
ม.ิย. 55 

15 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสารนัินทน ์ ไดรั้บเชญิจากสถาน
เอกอคัรราชทตูฝร่ังเศส
ประจําประเทศไทย ใหไ้ปดู
งานดา้นศลิปะการละครที่
เทศกาล “Biennale de la 
danse à Lyon” ทีเ่มอืงลยีง  

ฝร่ังเศส  สถานเอกอคัรราชทตู
ฝร่ังเศสประจําประเทศ
ไทย 

15-26  ก.ย. 
55 
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ดานนิสิต 
 นิสิตไดรั้บรางวลั   

นิสิตปัจจุบนั  39 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   44 รายการ  
นิสิตปัจจุบนั  14 คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ  15 รายการ  
ศิษยเ์ก่า   14 คน  ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   14 รายการ 
ศิษยเ์ก่า   2 คน  ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ  2 รายการ 
 

นิสิตปัจจุบันได้รับรางวลั  นิสิต 39 คน ได้รับรางวัลระดบัชาต ิ44 รายการ 
ลําดับ ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วนัทีป่ระกวด/

แขง่ขัน 
รายการประกวด/แขง่ขัน ผลการประกวด/

แขง่ขัน 
หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

1 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

นายพงษ์พรรณ 
ปั้นกลํ่า 

ปีงบประมาณ 
2555 

หวัขอ้ “ความยตุธิรรมในวัฒนธรรม” 
ภายใตก้ารควบคมุของ ผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ดร.ชตุมิา ประกาศวฒุสิาร 
ไดแ้ก ่หวัขอ้วทิยานพินธเ์รือ่ง “รัก
ตอ้งหา้ม : การศกึษาความรักของชายรัก
ชายในนวนยิายไทย พ.ศ.2513-2551” 

รับทนุวจัิยมหาบัณฑติ 
สกว. ดา้น
มนุษยศาสตร ์– 
สงัคมศาสตร ์ประจําปี
งบประมาณ 2555 

ทนุวจัิยมหาบัณฑติ สกว. 
ประจําปีงบประมาณ 
2555 

2 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

นายศภุกจิ เจนนพ
กาญจน ์

ปีงบประมาณ 
2555 

หวัขอ้ “ความยตุธิรรมในวัฒนธรรม” 
ภายใตก้ารควบคมุของ ผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ดร.ชตุมิา ประกาศวฒุสิาร 
ไดแ้ก ่หวัขอ้วทิยานพินธเ์รือ่ง “รัก
ตอ้งหา้ม : การศกึษาความรักของชายรัก
ชายในนว 

รับทนุวจัิยมหาบัณฑติ 
สกว. ดา้น
มนุษยศาสตร ์– 
สงัคมศาสตร ์ประจําปี
งบประมาณ 2555 

ทนุวจัิยมหาบัณฑติ สกว. 
ประจําปีงบประมาณ 
2555 

3 ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

นายธนพล เตยี
วฒันานนท ์

17-19 ต.ค.  
54 

การแขง่ขันหมากลอ้มประเภททมี 3 คน 
ระดับอดุมศกึษาชงิชนะเลศิแหง่ประเทศ
ไทย ครัง้ที ่16 (16th U-Go) 

รางวลัชนะเลศิ สมาคมกฬีาหมากลอ้ม
แหง่ประเทศไทย 

4 ภาษา
ตะวนัออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.สรารัตน ์นะ
วะโต 

 30 ธ.ค. 54  ทนุการศกึษา เพือ่สง่เสรมิการเผยแพร่
พทุธศาสนาและการเรยีนพทุธศาสน
ศกึษา 

ทนุการศกึษา 1000 
เหรยีญสหรัฐฯ 

มลูนธิ ิKhyentse 
ประเทศไทย 

5 ศลิปการละคร น.ส.ธันยธร บตุรยี ่ อา. 29 ม.ค. 
55 

รางวลัการประกวด "สดใส  อวอรด์"" 
ครัง้ที ่14 ละคร     เรือ่ง  "My world is 
beautiful"  

 บทละครยอดเยีย่ม      ดรมีบอกซ ์ (แดส            
เอ็นเทอรเ์ทนเมน้ท)์ 

6 ศลิปการละคร น.ส.วรษิฐา นาค
รทรรพ 

อา. 29 ม.ค. 
55 

รางวลัการประกวด "สดใส  อวอรด์"" 
ครัง้ที ่14 ละคร     เรือ่ง  "For The 
Fairest"  

 นักแสดงยอดเยีย่ม      ดรมีบอกซ ์ (แดส            
เอ็นเทอรเ์ทนเมน้ท)์ 

7 ศลิปการละคร นายณัฎฐ ์อภพิงศ์
เจรญิ 

อา. 29 ม.ค. 
55 

รางวลัการประกวด "สดใส  อวอรด์"" 
ครัง้ที ่14 ละคร     เรือ่ง  "For The 
Fairest"  

 บทละครยอดเยีย่ม      ดรมีบอกซ ์ (แดส            
เอ็นเทอรเ์ทนเมน้ท)์ 

8 ภาษา
ตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.วณชิชา 
กาญจโนภาศ 

4-ก.พ.-55 เขยีนภาษาฝร่ังเศสตามคําบอก รองชนะเลศิ BCF 

9 ภาษา
ตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.วณชิชา 
กาญจโนภาศ 

4-ก.พ.-55 ตอบคําถามเกีย่วกับโฆษณาฝร่ังเศส รางวลัที ่3 BCF 

10 BALAC น.ส.อรัุสยา 
สเปอรบ์ันด ์

 9 ก.พ. 55  คมชดัลกึ อวอรด์ ครัง้ที ่9 รางวลันักแสดงหญงิ
ยอดนยิม 

ฝ่ายขา่วบันเทงิ 
หนังสอืพมิพค์มชดัลกึ  

11 ภาษาองักฤษ น.ส.ณัฐกาญจน ์
สตัยากว ี

18-ก.พ.-55 2011 Young Thai Artist Award - 
Grand Prize รางวัลศลิปะเพือ่เยาวชน
ไทย 2554 จากผลงาน "กลอนเปลา่แก ้
ป่วย" 

รางวลัยอดเยีย่ม และ
เงนิรางวลั 150,000 
บาท 

มลูนธิเิอสซจี ี

12 ศลิปการละคร นายรัฐพงศ ์
ภญิโญโสภณ 

18 ก.พ. 55 เทศกาลกละครกรุงเทพ ปี 2554 รางวลับทละครยอด
เยีย่มจากเทศกาล
ละครกรงุเทพ2554 

Bangkok Theater 
Network 

13   น.ส.บลุวัชร เสรี
ชยัพร 

24-ก.พ.-55 เขยีนการต์นู “PTT Comic Contest” รางวลัชมเชย ปตท. 

14 ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

นายธนพล เตยี
วฒันานนท ์

4-12 ม.ีค. 55 การแขง่ขันกฬีาแหง่ชาตคิรัง้ที ่40 
“ขอนแกน่เกมส”์ จากการเป็นตัวแทน
จังหวดัมหาสารคามเขา้แขง่ขันกฬีา
หมากลอ้ม ประเภททมีชาย  
 
 

รางวลัเหรยีญทอง ขอนแกน่เกมส ์
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ลําดับ ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วนัทีป่ระกวด/
แขง่ขัน 

รายการประกวด/แขง่ขัน ผลการประกวด/
แขง่ขัน 

หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

15   น.ส.นวรัตน ์ทอง
แกว้ 

1-8 พ.ค. 55 กฬีามหาวทิยาลัยแหง่ประเทศไทย ครัง้
ที ่39 

เหรยีญเงนิ (2 เหรยีญ)
กฬีาวา่ยน้ํา (กรรเชยีง 
50 เมตร (หญงิ) และ 
กรรเชยีง 100 เมตร 
(หญงิ)) 

มหาวทิยาลัยสงขลานคริ
นทร ์(เจา้ภาพ) 

16 ภาษา
ตะวนัออก/
บาล ี

นายณัชพล ศริิ
สวสัดิ ์

10-ก.ค.-55 เยาวชนดเีดน่กรุงเทพมหานคร (ประกาย
เพชร) ประจําปี 2555 ดา้นสง่เสรมิ
ศลิปวฒันธรรม 

ไดรั้บรางวลัชนะเลศิ สํานักวัฒนธรรมกฬีาและ
การทอ่งเทีย่ว 
กรงุเทพมหานคร 

17 BALAC น.ส.อรัุสยา 
สเปอรบ์ันด ์

1-ม.ิย.-55 งาน Kazz award 2012 รางวลั ซปุเปอรส์ตาร์
หญงิแหง่ปี 2012 

นติยสาร Kazz  

18 ภาษาองักฤษ นายมรกต ปั้น
เอีย่ม 

ปีการศกึษา 
2555 

ไดรั้บทนุอดุหนุนการศกึษา ระดับ
บัณฑติศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
เพือ่เฉลมิฉลองวโรกาสทีพ่ระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่ัว ทรงเจรญิพระชนมายคุรบ 
72 พรรษา ประจําปีการศกึษา 2555  

    

19   น.ส.รติา้ ณัฐพมิล 
นาฏยลักษณ์ 

2-ม.ิย.-55 มสิยนูเิวริส์ไทยแลนด ์ประจําปี 2555 ชนะเลศิรางวลัมสิยนูิ
เวริส์ไทยแลนด ์และ
ชนะเลศิรางวลันางงาม
บคุลกิภาพด ี

กองประกวด มสิยนูเิวริส์
ไทยแลนด ์ประจําปี 
2555 รว่มกบั สถานวีทิยุ
โทรทัศนก์องทัพบก ชอ่ง
5  

20 ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.อจัจมิา เสรมิ
ชพี  

8-ม.ิย.-55 การประกวดสนุทรพจนภ์าษาจนี
ระดับอดุมศกึษาแหง่ประเทศไทย 
Chinese Bridge ครัง้ที ่11 

รางวลัชนะเลศิ สถานทตูจนีประจํา
ประเทศไทย 

21   น.ส.นุชนารถ 
เครง่ศลีธรรม 

16-ม.ิย.-55 โครงการ เอสโซ ่ชาเลนจ ์2012 
นักศกึษาฝึกงานสรา้งสรรค ์

ชนะเลศิ บรษัิท เอสโซ ่

22 ภมูศิาสตร ์ น.ส.กวสิรา บวร
ปญุโญทัย 

17-ม.ิย.-55 การประกวดนวตักรรมการสํารวจทาง
ภมูศิาสตร(์GIS) ในหัวขอ้ "จดุพักพงิขยะ
โดยใชร้ะบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์
(GIS)" 

รางวลัชมเชย รายการถนนเทคโนโลย ี
ชอ่ง 9 อสมท. 

23 ภมูศิาสตร ์ น.ส.ธนาอร ปญุ
เกษม 

17-ม.ิย.-55 การประกวดนวตักรรมการสํารวจทาง
ภมูศิาสตร(์GIS) ในหัวขอ้ "จดุพักพงิขยะ
โดยใชร้ะบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์
(GIS)" 

รางวลัชมเชย รายการถนนเทคโนโลย ี
ชอ่ง 9 อสมท. 

24 ภมูศิาสตร ์ นายเสฎวฒุ ิบํารุง
กลุ 

17-ม.ิย.-55 การประกวดนวตักรรมการสํารวจทาง
ภมูศิาสตร(์GIS) ในหัวขอ้ "จดุพักพงิขยะ
โดยใชร้ะบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์
(GIS)" 

รางวลัชมเชย รายการถนนเทคโนโลย ี
ชอ่ง 9 อสมท. 

25 ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.นําเพชร แซ่
โซง้ 

23 ม.ิย 55 การแขง่ขันภาษาจนีชงิถว้ยเกยีรตยิศ 
"สาคร กยาวฒันกจิ 

รางวลัที ่1 หนังสอืพมิพจ์นีตงฮัว้และ
มลูนธิบิรรณพภิพ 

26 ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.นดิาวรรณ 
อศัวทวโีชค 

21-ก.ค.-55 การประกวดโครงการแขง่ขันขับรอ้งเพลง
จนี (ภมูภิาคตะวันออก) ประจําปี 2555 

รางวลัชนะเลศิอันดับ 1 สถาบันขงจือ่แหง่
มหาวทิยาลัยบรูพา 

27 ภาษาไทย น.ส.วกลุ มติรพระ
พันธ ์

14-ส.ค.-55 รางวลัทนุการศกึษา มลูนธิ ิKhyentse รางวลัทนุการศกึษา 
มลูนธิ ิKhyentse 

มลูนธิ ิKhyentse 
ประเทศไทย 

28   น.ส.ณัฎฐนันท ์
จันทรเ์จา้ฉาย 

17-ส.ค.-55 ทนุมลูนธิอิานันทมหดิล แผนกอกัษร
ศาสตร ์ประจําปี 2555 

ไดรั้บพระราชทานทนุ
เพือ่ไปศกึษาตอ่ใน
ระดับปรญิญาโท 
สาขาวชิาภาษาศาสตร์
เชงิคลนิกิฯ และระดับ
ปรญิญาเอก ณ 
ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

มลูนธิอิานันทมหดิล 

29 ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.ชลติา จนิต
สเุมธ  

26-ส.ค.-55 การแขง่ขันภาษาจนีเพชรยอดมงกฎุ 
(นานาชาต)ิ ระดับอดุมศกึษา ครัง้ที ่7 

ไดรั้บรางวลัชมเชย
เพชรยอดมงกฎุ และ
ทนุการศกึษา 4,000 
บาท และเกยีรตบิัตร 

มลูนธิริม่ฉัตรร่วมกับ
มหาวทิยาลยัราชภัฏสวน
สนัุนทา 

30 ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.ฐติมิา เอือ้
อภสิทิธิว์งศ ์

26-ส.ค.-55 การแขง่ขันภาษาจนีเพชรยอดมงกฎุ 
(นานาชาต)ิ ระดับอดุมศกึษา ครัง้ที ่7 

ไดรั้บรางวลัชนะเลศิ
เหรยีญทอง (ทองคํา
แท)้ และทนุการศกึษา 
15,000 บาท พรอ้มโล่
และเกยีรตบิัตร 

มลูนธิริม่ฉัตรร่วมกับ
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน
สนัุนทา 

31 ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.ธันยธร 
ปัญญาสาธกิา
นนท ์

26-ส.ค.-55 การแขง่ขันภาษาจนีเพชรยอดมงกฎุ 
(นานาชาต)ิ ระดับอดุมศกึษา ครัง้ที ่7 

ไดรั้บรางวลัชมเชย 
และทนุการศกึษา 
2,000 บาท และ
เกยีรตบิัตร 

มลูนธิริม่ฉัตรร่วมกับ
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน
สนัุนทา 

32 ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.ปาลติา 
ปรารถนาสันต ิ

26-ส.ค.-55 การแขง่ขันภาษาจนีเพชรยอดมงกฎุ 
(นานาชาต)ิ ระดับอดุมศกึษา ครัง้ที ่7 

ไดรั้บรางวลัชมเชย
เพชรยอดมงกฎุ และ
ทนุการศกึษา 4,000 
บาท และเกยีรตบิัตร 
 

มลูนธิริม่ฉัตรร่วมกับ
มหาวทิยาลัยราชภฏัสวน
สนัุนทา 
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ลําดับ ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วนัทีป่ระกวด/
แขง่ขัน 

รายการประกวด/แขง่ขัน ผลการประกวด/
แขง่ขัน 

หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

33 ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.ภรภัทร ์
ทสิยากร 

26-ส.ค.-55 การแขง่ขันภาษาจนีเพชรยอดมงกฎุ 
(นานาชาต)ิ ระดับอดุมศกึษา ครัง้ที ่7 

ไดรั้บรางวลัรอง
ชนะเลศิเหรยีญเงนิ 
และทนุการศกึษา 
10,000 บาท พรอ้มโล่
และเกยีรตบิัตร 

มลูนธิริม่ฉัตรร่วมกับ
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน
สนัุนทา 

34 ภาษา
ตะวนัตก/
เยอรมัน 

น.ส.เบญจรัตน ์ครุุ
เสถยีรกลุ  

31-ส.ค.-55 การแขง่ขันตอบปัญหาความรูท่ั้วไป
เกีย่วกบัประเทศทีใ่ชภ้าษาเยอรมันและ
ในหวัขอ้ “150 ปี ความสมัพันธเ์ยอรมัน-
ไทย” 

รางวลัชนะเลศิ สมาคมครภูาษาเยอรมัน
ในประเทศไทย 

35 ภาษา
ตะวนัตก/
เยอรมัน 

น.ส.วรัมพร 
สําราญจติต ์ 

31-ส.ค.-55 การแขง่ขันตอบปัญหาความรูท่ั้วไป
เกีย่วกบัประเทศทีใ่ชภ้าษาเยอรมันและ
ในหวัขอ้ “150 ปี ความสมัพันธเ์ยอรมัน-
ไทย” 

รางวลัชนะเลศิ สมาคมครภูาษาเยอรมัน
ในประเทศไทย 

36 ภาษา
ตะวนัตก/
เยอรมัน 

นสิติชมรม
ภาษาเยอรมัน 

31-ส.ค.-55 การนําเสนอผลงานภาพและเสยีง
บรรยายประกอบผา่นสือ่อเิล็คทรอนคิส ์
ในหวัขอ้ “150 Jahre Deutsch-
Thailändische diplomatische 
Beziehungen” ("150 ปี ความสมัพันธ์
เยอรมัน-ไทย”) 

รางวลัชนะเลศิ สมาคมครภูาษาเยอรมัน
ในประเทศไทย 

37 ภาษาองักฤษ น.ส.ทพิยส์ดุา ชยั
ชนะ  

1-ก.ย.-55 ประกวดกวนีพินธภ์าษาองักฤษเพือ่ชงิ
รางวลั รองศาสตราจารย ์ดร. ม.ล.
อานันทช์นก ลดาวัลย ์พานชิพัฒน ์
ประจําปี 2555   ผลงานชือ่ “The Other 
Garden”  

รางวลัระดับชมเชย 
จํานวนเงนิ 1,000 
บาท 

ภาควชิาภาษาอังกฤษ 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาฯ 
(มผีูเ้ขา้ร่วมประกวดจาก
มหาวทิยาลัยตา่งๆ
ประมาณ 150 คน) 

38 ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.สริรัิตน ์แกว้
หตีนุย 

ก.ย.55 - ก.ค.
56 

ทนุการศกึษาเรยีนภาษาจนี 1 ปี  จาก
รัฐบาลจนี 

รางวลัชนะเลศิอันดับ 1 สถาบันขงจือ่แหง่
มหาวทิยาลัยบรูพา 

39 ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.สพุชิญา อํา่
คดิ 

ก.ย.55 - ก.ค.
56 

ทนุการศกึษาเรยีนภาษาจนี 1 ปี  จาก
รัฐบาลจนี 

รางวลัชนะเลศิอันดับ 1 สถาบันขงจือ่แหง่
มหาวทิยาลัยบรูพา 

40 ภาษาองักฤษ น.ส.อรอมุา ละ
การชัว่  

1-ก.ย.-55 ประกวดกวนีพินธภ์าษาองักฤษเพือ่ชงิ
รางวลั รองศาสตราจารย ์ดร. ม.ล.
อานันทช์นก ลดาวัลย ์พานชิพัฒน ์
ประจําปี 2555   ผลงานชือ่ “What 
Survives” 

รางวลัดเีดน่ จํานวน
เงนิ 8,000 บาท 

ภาควชิาภาษาอังกฤษ 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาฯ 
(มผีูเ้ขา้ร่วมประกวดจาก
มหาวทิยาลัยตา่งๆ
ประมาณ 150 คน) 

41 ภาษาไทย นายณัชพล ศริิ
สวสัดิ ์

3-ก.ย.-55 เยาวชนดเีดน่กรุงเทพมหานคร (ประกาย
เพชร) ประจําปี 2555” 

ไดรั้บโลแ่ละประกาศ
เกยีรตคิณุ เพือ่แสดง
วา่เป็น “เยาวชนดเีดน่
กรงุเทพมหานคร 
(ประกายเพชร) 
ประจําปี 2555” 

 สํานักวฒันธรรม กฬีา
และการทอ่งเทีย่ว
กรงุเทพมหานคร ณ หอ้ง
รัตนโกสนิทร ์ศาลาวา่การ
กรงุเทพมหานคร 

42 ภาษาองักฤษ น.ส.ทฟิฟาณ่ี เชน 14-ก.ย.-55 รายการ "แฟนพันธแ์ท"้ รางวลัสดุยอดแฟน
พันธุแ์ทป้ระธานาธบิดี
สหรัฐอเมรกิา 

สถานโีทรทัศน์
กองทัพบกชอ่ง 5 

43 ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.จฑุามาศ 
ลมิป์ปิยาภริมย ์

16 ก.ย 55 โครงการประกวดทอ่งกลอนจนี ครัง้ที1่ รางวลัชนะเลศิ อนัดับ 
3 

สถาบันขงจอื 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาส
ตร ์

44 ภาษาไทย นายนักรบ มลู
มานัส  

16-ก.ย.-55 โครงการ "Robinson Shopping Bag e 
Design Contest 2012" 

ไดรั้บรางวลั Popular 
Vote กบัผลงานการ
ออกแบบ "Beauty of 
the branch"  

Robinson 
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นิสิตปัจจุบันได้รับรางวลั    นิสิต 14 คน ได้รางวลัระดบันานาชาต ิ 15 รายการ 
ลําดับ ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วนัทีป่ระกวด/

แขง่ขัน 
รายการประกวด/แขง่ขัน ผลการประกวด/แขง่ขัน หน่วยงานทีจั่ดการ

ประกวด 
1 วรรณคดี

เปรยีบเทยีบ 
นายศภุกจิ เจน
นพกาญจน ์

ปีงบประมาณ 
2555 

หวัขอ้วทิยานพินธเ์รือ่ง “‘ผ ีกบั
ความยตุธิรรม : การศกึษาความ
รนุแรงและบาดแผลฝังใจในนว
นยิายไทยรว่มสมัย” 

รับทนุ Asian Graduate 
Student Fellowship 2012 

ไดรั้บคัดเลอืกจาก 
Asia Research 
Institute (ARI), 
National University 
of Singapore (NUS) 

2 ภาษาตะวนัตก/
เยอรมัน 

น.ส.นันทนา 
อนันตโ์กศล 

ตลุาคม 54 - 
กมุภาพันธ ์

2555 

ไดรั้บทนุระยะสัน้จาก
มหาวทิยาลัยซเีกน้ ประเทศ
เยอรมนเีพือ่ไปคน้ควา้หาขอ้มลู
ทําวทิยานพินธ ์

ทนุระยะสัน้ มหาวทิยาลัยซเีกน้ 
ประเทศเยอรมน ี

3 บรรณารักษศาส
ตร ์

น.ส.อาภาภรณ์ 
อจัฉรยิสชุา  

27 ต.ค. 54 ICICKM 2011 - International 
Conference on Intellectual 
Capital, Knowledge 
Management & 
Organisational Learning 

Joint best poster The Institution of 
Jknowledge and 
Innovation South-
East Asia, Bangkok 
University 

4   นายศตนันท ์
วฒันชยันา 

 ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น ปี 2012 ( ทนุ 
Nikkensei) 

ไดรั้บรางวลั ทนุรัฐบาลญีปุ่่ น ปี 
2012 (ทนุ Nikkensei) 

รัฐบาลญีปุ่่ น  

5 ภาษาตะวนัตก/
เยอรมัน 

น.ส.กมลชนก 
ทองพลิา 

ปีการศกึษา 
2555 

โครงการนสิติแลกเปลีย่น ณ 
Tohoku University ประเทศ
ญีปุ่่ น 

ไดรั้บทนุการศกึษาจาก JASSO 
ในการเขา้รว่มโครงการนสิติ
แลกเปลีย่น ณ Tohoku 
University ประเทศญีปุ่่ น เดอืน
ต.ค. 2555-ส.ค. 2556 

สํานักบรหิารงานวรัิช
กจิ 

6 ภาษาตะวนัตก/
เยอรมัน 

น.ส.นทสรวง 
สวุรรณบบุผา 

ปีการศกึษา 
2555 

โครงการนสิติแลกเปลีย่น ณ 
The University of British 
Columbia ประเทศแคนาดา 

ไดเ้ขา้ร่วมโครงการนสิติ
แลกเปลีย่น ณ The University 
of British Columbia ประเทศ
แคนาดา เดอืนกันยายน-เดอืน
ธันวาคม 2555 

สํานักบรหิารงานวรัิช
กจิ 

7 ภาษาตะวนัตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.วณชิชา 
กาญจโนภาศ 

 6-16 ก.ค. 55 การแขง่ขันชือ่ "Allons en 
France"  

ไดรั้บทนุ"Allons en France" 
เพือ่เขา้ร่วมการอบรมเชงิ
วฒันธรรมในหวัขอ้ "สทิธมินุษย์
ในศตวรรษที ่21"  ณ ประเทศ
ฝร่ังเศส วนัที ่6-16 ก.ค. 2555 

กระทรวงการ
ตา่งประเทศ ประเทศ
ฝร่ังเศส  

8 ภาษาองักฤษ นายบัญชา รัต
นมธวุงศ ์

ปีการศกึษา 
2555 

ไดรั้บทนุศกึษาตอ่ระดับปรญิญา
โทจากมลูนธิ ิFulbright 
Scholaship 

    

9 ศลิปการละคร นายวชริะวชิญ ์
อคัรสนัตสิขุ 

1-ม.ิย.-55 การประกวดดไีซเนอร ์"แมงโก ้
แฟชัน่อวอรด์ ครัง้ที ่4" ( 
MANGO FASHION AWARD) 
ณ เมอืงบารเ์ซโลน่า ประเทศ
สเปน  

ไดรั้บรางวลัชนะเลศิ เงนิรางวลั
กวา่ 11 ลา้นบาท (300,000 
เหรยีญยโูร) 

MANGO แบรนด์
เสือ้ผา้ชือ่ดังจาก
ประเทศสเปน 

10 ศลิปการละคร นายรัฐพงศ ์
ภญิโญโสภณ 

12 ก.ค. - 1 
ส.ค. 55 

Shanghai Theatre Academy ไดรั้บทนุสําหรับนักศกึษา
ตา่งชาต ิ ไปศกึษาปักกิง่โอเปรา่ 
ณ มหาวทิยาลัยละครเซีย่งไฮ ้
(Shanghai Theatre Academy)  

Shanghai Theatre 
Academy 

11 ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.นดิาวรรณ 
อศัวทวโีชค 

21-ก.ค.-55 จัดการประกวดโครงการแขง่ขัน
ขับรอ้งเพลงจนี (ภมูภิาค
ตะวนัออก) ประจําปี 2555 โดย
เพลงทีน่างสาวนดิาวรรณเลอืก
ไปขับรอ้งในการประกวด 
ครัง้นี ้คอื เพลงหลฮูวา（芦花） 

ไดรั้บรางวลัชนะเลศิอนัดับ 1 
ระดับอดุมศกึษา ไดรั้บ
ทนุการศกึษา 2,500 บาท 
พรอ้มใบประกาศนยีบัตร 

สถาบันขงจือ่และ
ศนูยจ์นีศกึษา 
มหาวทิยาลัยบรูพา 

12 ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.จันทรัตน ์
สงิหโ์ตงาม 

ก.ย.-55 ไดรั้บคัดเลอืกใหเ้ขา้ร่วม
โครงการนสิติแลกเปลีย่น ณ 
National Taiwan University 
ไตห้วัน 

ไปเขา้ร่วมโครงการในเดอืน
กนัยายน 2555 และศกึษาที่
มหาวทิยาลัยดังกลา่วเป็นเวลา 
1 ปี การศกึษาและ 1 ภาค
การศกึษาตามลําดับ 

National Taiwan 
University 

13 ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.ภาพติร วงั
ศรมีงคล 

ก.ย.-55 ไดรั้บคัดเลอืกใหเ้ขา้ร่วม
โครงการนสิติแลกเปลีย่น ณ 
National Taiwan University 
ไตห้วัน  

ไปเขา้ร่วมโครงการในเดอืน
กนัยายน 2555 และศกึษาที่
มหาวทิยาลัยดังกลา่วเป็นเวลา 
1 ปีการศกึษาและ 1 ภาค
การศกึษาตามลําดับ 

National Taiwan 
University 

14 BALAC น.ส.ลลติา  
จันทโร 

21 ก.ค. 55 14th Asia Pacific Dance 
Competition in Hongkong for 
Flamenco Solo Open Age  

1st Award Commonwealth 
Society of Teachers 
of Dance, Australia.

15 BALAC น.ส.ลลติา  
จันทโร 

21 ก.ค. 55 14th Asia Pacific Dance 
Competition in Hongkong for 
Lyrical Ensemble Open Age  

3nd Award Commonwealth 
Society of Teachers 
of Dance, Australia.
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ศิษย์เก่าได้รับรางวลั ศิษย์เก่า 14 คน ได้รับรางวลัระดบัชาต ิ14 รายการ 
ลําดับ ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วนัที่

ประกวด/
แขง่ขัน 

รายการประกวด/แขง่ขัน ผลการประกวด/แขง่ขัน หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

1 ภาษาไทย ศ.ดร.ศริาพร ณ 
ถลาง 

26 พ.ย. 54 คตชินสรา้งสรรค:์พลวตัและ
การนําคตชินไปใชใ้น
สงัคมไทยรว่มสมัย 

เมธวีจัิยอาวโุส สกว.
ประจําปี 2554  

สกว. 

2 ภาษาไทย อ.ดร.ปรมนิทร ์จารุวร 26 พ.ย. 54 ดษุฎบีัณฑติโครงการปรญิญา
เอกกาญจนาภเิษกดเีดน่ 
ประจําปี 2554  

ดษุฎบีัณฑติโครงการ
ปรญิญาเอกกาญจนา
ภเิษกดเีดน่ ประจําปี 
2554 

สกว. 

3 ภาษาไทย ดร.อภลิักษณ์ เกษม
ผลกลู 

18 ม.ค. 55 รางวลัวทิยานพินธด์เีดน่ 
สาขาปรัชญา จาก
วทิยานพินธข์องจุฬาฯเรือ่ง 
ตํานานพระศรอีารยิใ์น
สงัคมไทย : การสรา้งสรรค์
และบทบาท 

รางวลัวทิยานพินธ์
ดเีดน่ สาขาปรัชญา 

สํานักงาน
คณะกรรมการวจัิย
แหง่ชาต ิ

4 หอพระไตรปิฏก อาจารยแ์มช่วีมิตุตยิา 
(รองศาสตราจารย ์
ดร. สภุาพรรณ ณ 
บางชา้ง) 

2 ก.พ. 55 ผลงานวจัิย เรือ่ง "จักวาฬ
ทปีน:ี ลักษณะเดน่ภมูปัิญญา
และคณุคา่" 

ผลงานวจัิยระดับดเีดน่ 
สาขาปรัชญา 

สกว. 

5 ศลิปการละคร รองศาสตราจารย์
สดใส พันธมุโกมล  

26 ม.ค. 55 ไดรั้บเลอืกเป็นศลิปิน
แหง่ชาต ิปี 2554 สาขา
ศลิปะการแสดง  (ละครเวที
และละครโทรทัศน)์ 

ศลิปินแหง่ชาต ิปี 
2554 สาขา
ศลิปะการแสดง  

กระทรวงวฒันธรรม 

6 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ชตุมิา 
ประกาศวฒุสิาร 

4 พ.ค. 55 หนังสอื เรือ่ง กอ่รา่ง สรา้ง
เรือ่ง: เรือ่งเลา่ อตัลักษณ์ 
และชมุชนในวรรณกรรมสตรี
ชายขอบ 

รางวลัผลงานทาง
วชิาการดเีดน่ TTF 
AWARD 

มหาวทิยาลัยธรรมศาส
ตรแ์ละมลูนธิโิตโยตา้
แหง่ประเทศไทย 

7 ศษิยเ์กา่ นายถนัดชยั มั่นเขต
วทิย ์

ปี 2555 ทนุก.พ.ประเภทบคุคลท่ัวไป 
ระดับปรญิญาโท สาขาการ
บรหิารและจัดการวัฒนธรรม 
(Cultural Management) ปี 
2553 

สําเร็จการศกึษา
ปรญิญาโทสาขา M.A. 
International 
Cultural Policy and 
Management จาก 
University of 
Warwick สหราช
อาณาจักร ปี 2012 

สํานักงานกพ. และ
กระทรวงวฒันธรรม 

8 ภาษาไทย นายจักรกฤต โยม
พยอม 

รายการ
ออกอากาศ 
22 มถินุายน 

2555 

แฟนพันธุแ์ท ้ตอน สนุทรภู ่ ชนะเลศิ Workpoint 
Entertainment 

9 ศษิยเ์กา่ ผศ.ดร.คมคาย นลิ
ประภัสสร 

29 ก.ค. 55 ผูใ้ชภ้าษาไทยดเีดน่ - ปชูนยี
บคุคลดา้นภาษาไทย 

ผูใ้ชภ้าษาไทยดเีดน่ กระทรวงวฒันธรรม 

10 ศษิยเ์กา่ ผศ.ดร.ประพจน ์อศัว
วริฬุหการ 

29 ก.ค. 55 ผูใ้ชภ้าษาไทยดเีดน่ ผูใ้ชภ้าษาไทยดเีดน่ กระทรวงวฒันธรรม 

11 ศษิยเ์กา่ ผศ.ดษุฎพีร ชาํนโิรค
ศานต ์

29 ก.ค. 55 ผูใ้ชภ้าษาไทยดเีดน่ - ผูม้ี
คณูุปการตอ่การใชภ้าษาไทย 

ผูใ้ชภ้าษาไทยดเีดน่ กระทรวงวฒันธรรม 

12 ศษิยเ์กา่ รศ.ดร.มณีป่ิน พรหม
สทุธรัิกษ์ 

29 ก.ค. 55 ผูใ้ชภ้าษาไทยดเีดน่ ผูใ้ชภ้าษาไทยดเีดน่ กระทรวงวฒันธรรม 

13 ศษิยเ์กา่ รศ.ดร.สจุติรา จง
สถติยว์ฒันา 

29 ก.ค. 55 ผูใ้ชภ้าษาไทยดเีดน่ ผูใ้ชภ้าษาไทยดเีดน่ กระทรวงวฒันธรรม 

14 ศษิยเ์กา่ รองศาสตราจารย ์
ดร.ชลดา เรอืงรักษ์
ลขิติ 

29 ก.ค. 55 ผูใ้ชภ้าษาไทยดเีดน่ ผูใ้ชภ้าษาไทยดเีดน่ กระทรวงวฒันธรรม 

 
ศิษย์เก่าได้รับรางวลั ศิษย์เก่า 2 คน ได้รับรางวัลระดบันานาชาติ 2 รายการ 

ลําดับ ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วนัทีป่ระกวด/
แขง่ขัน 

รายการประกวด/แขง่ขัน ผลการประกวด/แขง่ขัน หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

1 ศษิยเ์กา่ อ.ม.ล.บญุเหลอื 
เทพยสวุรรณ 

9 พ.ย. 54 ผลงานดเีดน่ดา้นการศกึษา 
วฒันธรรม ภาษาและวรรณคด ี
รวมถงึการสง่เสรมิสถานภาพ
สตร ีและสง่เสรมิสันตภิาพ 

เป็นนักอกัษรศาสตรค์น
แรกของประเทศที่
ไดรั้บรางวลั UNESCO 

UNESCO 

2 ศลิปการละคร น.ส.อฐัมา 
ชวีนชิพันธ ์

April 12 
through May 

3, 2012 

เทศกาลภาพยนตรน์านาชาต ิ
Minneapolis ST.Paul 
International Film Festival 
2012 USA 

Best of the Festival 
จากหนังเรือ่ง ''มง้..
สงครามวรีบรุษุ'' หรอื 
''HMOOB BLOOD 
FOR FREEDOM'' 

The Film Society of 
Minneapolis/St.Paul 
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 นิสิตไดรั้บทุนไปต่างประเทศ  จาํนวน 62 คน 
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ลําดบั ชือ่นสิติ ระดบั สาขาวชิา ระยะเวลา ประเภททนุ หน่วยงานทีใ่หท้นุ 
1 
 
 

น.ส.กอบพร  
อาสนทิทอง 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาองักฤษ 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2553 -
ภาคตน้ 2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Saitama  University  
ประเทศญีปุ่่ น 
  
  

STEPS  (Short-Term 
Exchange 
Program of Saitama 
University) 
  

2 
 
 

น.ส.ตลุญาณ์  
ตลุวรรธนะ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาองักฤษ 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2553 -
ภาคตน้ 2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Kumamoto Gakuen 
University  
ประเทศญีปุ่่ น 
  

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

3 
 
 

นายนัฐพงษ์ 
จติวงศ ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาองักฤษ 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2553 -
ภาคตน้ 2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Nagoya University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  
  

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

4 
 
 

น.ส.บษุรนิทร ์ 
อนิทรนอ้ย 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาจนี 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2553 -
ภาคตน้ 2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Beijing Language and 
Culture University 
สาธารณรัฐประชาชนจนี 
  

รัฐบาลจนี 
  
  

5 
 
 

น.ส.มณิตา  
สทิธธินังกลุ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาจนี 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2553 -
ภาคตน้ 2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Beijing Language and 
Culture University 
สาธารณรัฐประชาชนจนี 
  

รัฐบาลจนี 
  
  

6 
 
 

นายนรตุม ์ 
เจา้สกลุ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาสเปน 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2553 -
ภาคตน้ 2554) 

ทนุแลกเปลีย่นไปศกึษา ณ 
Kyushu University ประเทศ
ญีปุ่่ น 
  
  

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

7 
 
 

น.ส.ปรสิา  
ทัดศร ี
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาสเปน 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2553 -
ภาคตน้ 2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Kanazawa University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  
  

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

8 
 
 

น.ส.ณัฐชา 
นพรัตน์
สําราญ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2553 -
ภาคตน้ 2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Saitama University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  
  

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

9 
 
 

น.ส.ปณดิา  
รักสจั 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2553 -
ภาคตน้ 2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Hokkaido University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  
  

Hokkaido University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

10 
 
 

น.ส.พรนัชชา 
ประทปีจนิดา 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2553 -
ภาคตน้ 2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Osaka University ประเทศ
ญีปุ่่ น 
  
  

รัฐบาลญีปุ่่ น  
  
  

11 
 
 

น.ส.พุม่ขา้ว  
ชลศรานนท ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2553 -
ภาคตน้ 2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Hokkaido University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  
  

Hokkaido University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

12 
 
 

นาวสาวศรัณย์
ธร  สขุศร ี
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2553 -
ภาคตน้ 2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Osaka University ประเทศ
ญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น  
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13 
 
 

น.ส.ศกุลรัตน์ 
สกลุวัชรนิทร ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2553 -
ภาคตน้ 2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Kyushu University ประเทศ
ญีปุ่่ น 
  

JLCC (Japanese 
Language and 
Culture Course) 
ประเทศญีปุ่่ น 

14 
 
 

น.ส.สริ ีริว้
ไพบลูย ์
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2553 -
ภาคตน้ 2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Tohoku University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น  
  
  

15 
 
 

น.ส.อาภาพร  
เรอืงสภุาภิ
ชาต ิ
 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2553 -
ภาคตน้ 2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Kanazawa University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น  
  
  

16 
 
 

น.ส.สชุาดา 
แจง้สวา่ง 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2553 -
ภาคตน้ 2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Soka University ประเทศ
ญีปุ่่ น 

Soka University  
ประเทศญีปุ่่ น 
  

17 
 
 

น.ส.อาภาพร  
รุง้โรจน์ 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2553 -
ภาคตน้ 2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Osaka University ประเทศ
ญีปุ่่ น 

Heiwa Nakajima 
Foundation 
ประเทศญีปุ่่ น 

18 
 
 

น.ส.ณฤด ี 
โพธิพ์พัิฒน ์
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2553 -
ภาคตน้ 2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Osaka University ประเทศ
ญีปุ่่ น 

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

19 
 
 

น.ส.ทรงศภุา 
สมัมาทติย ์
 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2553 -
ภาคตน้ 2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Kyoto University ประเทศ
ญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น  
  
  

20 
 
 

นายปิยภัทร  
โอสวุรรณ 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2553 -
ภาคตน้ 2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Tohoku University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น  
  
  

21 
 
 

น.ส.ประภา
พรรณ ภักดี
พทัิกษ์ 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2553 -
ภาคตน้ 2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Osaka  Kyoiku University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น  
  
  

22 
 
 

น.ส.ภาสณี วร
กติตพัินธ ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2553 -
ภาคตน้ 2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Rikkyo University ประเทศ
ญีปุ่่ น 
  

Sato International 
Scholarship 
Foundation 
ประเทศญีปุ่่ น 

23 
 

น.ส.ธมลวรรณ 
มะโนวรรณ 
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาองักฤษ 
  

5 เดอืน 
(ภาคตน้ 2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Kyushu University ประเทศ
ญีปุ่่ น 

Kyushu University 
ประเทศญีปุ่่ น 

24 
 
 

น.ส.กรณุาพร 
ออ๊กเกลีย้ง 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 เดอืน 
(27 ต.ค. - 2 ธ.ค. 

53) 
 

ทนุแลกเปลีย่นวัฒนธรรม ณ 
ประเทศญีปุ่่ น 
 

The Japan Foundation 
Japanese- 
Language Institute, 
Kansai 

25 
 
 

น.ส.นพปภา 
ยัญญะสทิธิ ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

3 สปัดาห ์
(6 ต.ค. - 17 พ.ย. 

53) 
 

ทนุแลกเปลีย่นวัฒนธรรม ณ 
ประเทศญีปุ่่ น 
  
  

The Japan Foundation 
Japanese- 
Language Institute, 
Kansai 

26 
 
 

นายรักษ์ศกัดิ ์
กง้เสง้ 
 

ป.ตร ี
ปี 3 

ศลิปการละคร 
  
  

1 เดอืน 
(3 - 30 ก.ค. 54)

 

ทนุศกึษา ณ Shanghai 
Theatre Academy  
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

Shanghai Summer 
School Program2011 
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

27 
 
 

น.ส.อนัญญา 
ประดษิฐ์
ทัศนยี ์
 

ป.ตร ี
ปี 3 

ภาษาจนี 
  
  

2 สปัดาห ์
(11 - 22 ก.ค. 54)

 

เป็นตวัแทนของประเทศไทย
ไปแขง่ขนัภาษาจนี ณ 
สาธารณรัฐ- 
ประชาชนจนี 

สาธารณรัฐประชาชนจนี 
  
  

28 
 
 

น.ส.ชญัญา 
ธนพัฒน ์
 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาเยอรมัน 
  
  

5 สปัดาห ์
(29 ก.ค. - 5 ก.ย.

54) 

ทนุศกึษาภาษาเยอรมัน ณ 
ประเทศเยอรมน ี
 

องคก์าร DAAD 
  
  

29 
 
 

น.ส.วรษิฐา 
อุน่จติรเลศิ 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาองักฤษ 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Konkuk University ประเทศ
เกาหลใีต ้

GKS(Global Korea 
Scholarship) 
ประเทศเกาหลใีต ้

30 
 
 

น.ส.พชิญา 
ปิยจันทร ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาองักฤษ 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 
 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
National University of 
Singapore 
ประเทศสงิคโปร ์

Temasek Foundation 
ประเทศสงิคโปร ์
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31 
 
 

น.ส.พรพไิล 
จติตแ์จง้ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 
 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Kyoto Notre Dame 
University  
ประเทศญีปุ่่ น 

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

32 
 
 

น.ส.วรียา ชืน่
ชธูรรม 
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Toyoeiwa University  
ประเทศญีปุ่่ น 

Toyoeiwa University  
ประเทศญีปุ่่ น 
  

33 
 
 

น.ส.อรณัฐ 
บญุวริยิลยั 
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Kokushikan University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น  
  
  

34 
 
 

น.ส.มารติา 
ลอืชารัศม ี
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาองักฤษ 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 
 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Fukuoka Women's  
University  
ประเทศญีปุ่่ น 

World of  Japanese  
Contemporary  Culture  
(WJC) Program ประเทศ
ญีปุ่่ น 

35 
 
 

น.ส.นันทวัณ 
หวังอดุมสขุ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 
 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Fukuoka Women's  
University  
ประเทศญีปุ่่ น 

World of  Japanese  
Contemporary  Culture  
(WJC) Program ประเทศ
ญีปุ่่ น 

36 
 
 

น.ส.ปวรวรรณ 
ประมขุกลุ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 
 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Fukuoka Women's  
University  
ประเทศญีปุ่่ น 

World of  Japanese  
Contemporary  Culture  
(WJC) Program ประเทศ
ญีปุ่่ น 

37 
 
 

น.ส.รัญธดิา  
อทัุยเฉลมิ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 
 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Fukuoka Women's  
University  
ประเทศญีปุ่่ น 

World of  Japanese  
Contemporary  Culture  
(WJC) Program ประเทศ
ญีปุ่่ น 

38 
 
 

น.ส.ศริรัตน์ 
ปณุกะบตุร 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 
 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Fukuoka Women's  
University  
ประเทศญีปุ่่ น 

World of  Japanese  
Contemporary  Culture  
(WJC) Program ประเทศ
ญีปุ่่ น 

39 
 
 

น.ส.ญาณศิา 
คุม้วงศด์ ี
  

ป.ตร ี
ปี 4 

(นานาชาต)ิ 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Keio University  
ประเทศญีปุ่่ น 

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

40 
 
 

นายวฒุไิกร 
ไกรวฒุอินันต ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 
 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Ritsumeikan Asia Pacific  
University  
ประเทศญีปุ่่ น 

APU (Ritsumeikan Asia 
Pacific   
University) ประเทศญีปุ่่ น 
  

41 
 
 

น.ส.นราวัลลภ ์
บญุญาภสิม
ภาร 

ป.ตร ี
ปี 3 

(นานาชาต)ิ 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
 

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Nanzan University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Nanzan University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

42 
 
 

น.ส.อรณชิา ชี
รานนท ์

ป.ตร ี
ปี 3 

(นานาชาต)ิ 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
 

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Nagoya University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Nagoya University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

43 
 
 

น.ส.มณฑนิี 
โกวริฬุหส์กลุ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

(นานาชาต)ิ 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 
 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Beijing Language and 
Culture University 
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

รัฐบาลจนี 
  
  

44 
 
 

น.ส.ทวิาพร 
ใจกอ้น 
  
  

ป.โท 
ปี 3 

ประวัตศิาสตร ์
  
  

3 เดอืน 
(15 พ.ค. - 31 
ก.ค. 54 ) 

 

ทนุทําวจัิยและเสนอผลงาน 
Asian Graduate Student 
Fellowship 2011 
สาธารณรัฐสงิคโปร ์

Asia Research Institute 
(ARI) 
National University of 
Singapore 

45 
 
 

น.ส.นสิารัตน์  
ขนัธโภค 
  
  

ป.โท 
ปี 3 

ประวัตศิาสตร ์
  
  

3 เดอืน 
(15 พ.ค. - 31 
ก.ค. 54 ) 

 

ทนุทําวจัิยและเสนอผลงาน 
Asian Graduate Student 
Fellowship 2011 
สาธารณรัฐสงิคโปร ์

Asia Research Institute 
(ARI) 
National University of 
Singapore 

46 
 
 

น.ส.สริมิา 
บตุรสทิธวิงศ ์
  
  

ป.โท 
ปี 3 

ประวัตศิาสตร ์
  
  

3 เดอืน 
(15 พ.ค. - 31 
ก.ค. 54 ) 

 

ทนุทําวจัิยและเสนอผลงาน 
Asian Graduate Student 
Fellowship 2011 
สาธารณรัฐสงิคโปร ์
 
 

Asia Research Institute 
(ARI) 
National University of 
Singapore 
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ลําดบั ชือ่นสิติ ระดบั สาขาวชิา ระยะเวลา ประเภททนุ หน่วยงานทีใ่หท้นุ 
47 
 
 

น.ส.นันทนา 
อนันตโ์กศล 
  
  

ป.โท 
ปี 2 

ภาษาเยอรมัน 
  
  

5 เดอืน 
(ภาคปลาย 2554)

 

ทนุไปศกึษาและคน้ควา้
ขอ้มลูประกอบการทํา
วทิยานพินธ ์ณ  
มหาวทิยาลยัซเีกน้ ประเทศ
เยอรมน ี

องคก์าร DAAD 
  
  

48 
 
 

น.ส.ณชิา 
กลิน่ขจร 
  
  

ป.เอก 
ปี 4 

ภาษาศาสตร ์
  
  

6 เดอืน 
(ภาคปลาย 2554)

 

ทนุไปศกึษาวจัิย ณ Centre 
for Translation Studies, 
School of Moderm 
Languages and Cultures, 
University of Leeds 
สหราชอาณาจักร 

โครงการเครอืขา่ยเชงิกล
ยทุธเ์พือ่การ 
ผลติและพัฒนาอาจารยใ์น
สถาบนั 
อดุมศกึษา (สกอ) 

49 
 
 

น.ส.นพภัสร ์
เผดมิวงศ ์
  

ป.ตร ี
ปี 3 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2554 -
ภาคตน้ 2555) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Osaka University ประเทศ
ญีปุ่่ น 

Heiwa Nakajima 
Foundation 
ประเทศญีปุ่่ น 

50 
 
 

นายวรฒุม ์ 
เข็มประสทิธิ ์
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ปรัชญา 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2554 -
ภาคตน้ 2555) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Ryukoku University 
ประเทศญีปุ่่ น 

Ryukoku University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

51 
 
 

นายธนากร 
พาชยมัย 
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภมูศิาสตร ์
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2554 -
ภาคตน้ 2555) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Nagasaki University  
ประเทศญีปุ่่ น 

Nagasaki University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

52 
 
 

น.ส.รุง่ฤด ี
แดงสงูเนนิ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาจนี 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2554 -
ภาคตน้ 2555) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Beijing Language and 
Culture University 
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

รัฐบาลจนี 
  
  

53 
 
 

น.ส.ประภัสสร
จติร แตง่ตัง้นิ
รันดร ์
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาจนี 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2554 -
ภาคตน้ 2555) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Beijing Language and 
Culture University 
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

รัฐบาลจนี 
  
  

54 
 
 

น.ส.กนัต์
กนษิฐ ์โพธกิจิ 
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2554 -
ภาคตน้ 2555) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Osaka  University ประเทศ
ญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น  
  
  

55 
 
 

น.ส.เมขลา 
วันเพ็ญ 
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2554 -
ภาคตน้ 2555) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Nagasaki University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น  
  
  

56 
 
 

น.ส.อลนิ 
ลกัขณาชยั 
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2554 -
ภาคตน้ 2555) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Osaka  University ประเทศ
ญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น  
  
  

57 
 
 

น.ส.ขวัญชนก 
บรสิทุธิ ์
  

ป.ตร ี
ปี 3 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2554 -
ภาคตน้ 2555) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Osaka Kyoiku  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น  
  
  

58 
 
 

น.ส.อาภากร 
รจุรีไพบลูย ์
  

ป.ตร ี
ปี 3 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2554 -
ภาคตน้ 2555) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Waseda University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น  
  
  

59 
 
 

น.ส.ชณจินันท ์
บญุใจ 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2554 -
ภาคตน้ 2555) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Soka  University ประเทศ
ญีปุ่่ น 

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

60 
 
 

น.ส.เมธาว ี
วนิจิฉัย 
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาองักฤษ 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2554 -
ภาคตน้ 2555) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Kanazawa  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

61 
 
 

น.ส.พจมาศ 
ศภุศลิป์ 
  

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2554 -
ภาคตน้ 2555) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Hiroshima  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

62 
 
 

น.ส.ปนัดดา 
รุง่เรอืงรัตนกลุ 
 

ป.โท 
ปี 2 

การแปลและ
การลา่ม 
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 2554 -
ภาคตน้ 2555) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Nagoya  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 
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 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) ในหลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต    
 ในปีการศึกษา 2555  นิสิตท่ีเขา้ศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยมมีจาํนวน  10 คน  เป็นนิสิตรุ่นท่ี 
8   และนิสิตรุ่นท่ี  5   จาํนวน 5  คน ไดส้าํเร็จการศึกษาในภาคปลาย  ปีการศึกษา 2554  รายละเอียดดงัน้ี 
 

1. นางสาวณฏัฐนันท์   จันท์เจ้าฉาย          ภาควิชาภาษาไทย                  คะแนนเฉล่ีย   3.93  
ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล   ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท - เอก    สาขาภาษาศาสตร์เชิงคลินิก (Clinical 
Linguistics)  ณ  Universty  of  Potsdam ,Germany 

2. นางสาววชุติมา    ตันฑเกษม               ภาควิชาประวติัศาสตร์             คะแนนเฉล่ีย   3.80  
ปัจจุบัน :   อยูร่ะหวา่งวางแผนศึกษาต่อ 

3. นางสาวอนุชยาน์   มนทการติวงศ์       ภาควิชาภาษาศาสตร์                คะแนนเฉล่ีย   3.92  
ปัจจุบัน :  ทาํงานท่ี บริษทั Efficient English Services   กรุงเทพฯ    ตาํแหน่ง  Personal Tutor 

4. นางสาวจินตรา    พทิยาอมรวงศ์      ภาควชิาวรรณคดีเปรียบเทียบ      คะแนนเฉล่ีย   3.82  
ปัจจุบัน :  ทาํงานท่ี บริษทั  Starwood  Hotels and Resort   กรุงเทพฯ    ตาํแหน่ง  HR Management  Trainee 

5. นายอศัวนิ      ลิม้ชัยเจริญ               ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ        คะแนนเฉล่ีย   3.88  
ปัจจุบัน :   อยูร่ะหวา่งหางานทาํ 

 
  นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุ่นท่ี 6 - รุ่นท่ี 8   มีจาํนวนทั้งหมด   25  คน 
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 ขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบณัฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2555  
(ภาคปลาย 2554-ภาคตน้ 2555) ดงัน้ี 
ระดบัปริญญาโท 49 คน      จาํนวน  51 รายการ 
ระดบัปริญญาเอก 10 คน      จาํนวน  13 รายการ 
 

ข้อมูลการเสนอผลงานทางวชิาการของนิสิต ระดับปริญญาโท 49 คน จํานวน 51 รายการ 

ลําดบั สาขาวชิา ชือ่-สกลุ /  
เลขประจําตวั ชือ่บทความ 

การ
เผยแพร ่

วนั/เดอืน/
ปี ที่

เผยแพร ่

ชือ่วารสาร / ชือ่เร ือ่ง
ประชุม 

1 ไทยศกึษา นางชญานุตม ์อนิทดุม  
(518 03182 22) 

Persistence and Transmission 
of Monness inFuneral Rites: A 
case study of Mons at Ko 
Kret,Pak Kret district of 
Nonthaburi" 

นานาชาต ิ สงิหาคม 
2013 

Rian Thai: International 
journal of Thai Studing 
:vol.6/2013 

2 บรรณารักษศาสตร์
และสารนเิทศ
ศาสตร ์

นางสาวจารุณี  การ ี     
(528 01152 22) 

ความตอ้งการกจิกรรมสง่เสรมิการ
อา่นของเด็กทีเ่ป็นสมาชกิอทุยาน
การเรยีนรูย้ะลา 

ระดับชาต ิ มกราคม 
2555 

วารสารบรรณารักษศาสตร ์
ภาควชิาบรรณารักษศาสตร ์
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ปีที่
32 ฉบับที1่ (มกราคม 2555) 

3 บรรณารักษศาสตร์
และสารนเิทศ
ศาสตร ์

นายฐติ ิ คําหอมกลุ     
(518 02450 22) 

การสง่เสรมิการรูส้ารนเิทศสําหรับ
นักศกึษาในหอ้งสมดุมหาวทิยาลัย 

ระดับชาต ิ มกราคม 
2555 

วารสารบรรณารักษศาสตร ์
ภาควชิาบรรณารักษศาสตร ์
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ปีที่
32 ฉบับที1่ (มกราคม 2555) 

4 บรรณารักษศาสตร์
และสารนเิทศ
ศาสตร ์

นายทรงพล   
หนูบา้นเกาะ  
(518 01290 22) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์อง
หอ้งสมดุมหาวทิยาลัย 

ระดับชาต ิ มกราคม 
2555 

วารสารบรรณารักษศาสตร ์
ภาควชิาบรรณารักษศาสตร ์
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ปีที่
32 ฉบับที1่ (มกราคม 2555) 

5 บรรณารักษศาสตร์
และสารนเิทศ
ศาสตร ์

นายรัฐธรี ์  
ปภัสสรุยีโ์ชต ิ            
(518 01174 22) 

การใชเ้ทคโนโลยเีว็บ 2.0 ของ
หอ้งสมดุมหาวทิยาลัยของรัฐ 

ระดับชาต ิ 8  พ.ค.
2555 

วารสารสนเทศศาสตร ์ ปีที ่
29  ฉบับที ่3   ประจําเดอืน 
กนัยายน-ธันวาคม 2554 

6 ประวตัศิาสตร ์ นางสาวทัตพร  บญุคง  
(518 01311 22) 

"แบบเรยีนประวตัสิาสตรม์ลายาใน
ฐานะงานเขยีนเชงิประวตัศิาสตร์
นพินธ"์ 

ระดับชาต ิ 9 ธ.ค. 
2554 

รไุบยาต  :  วารสารวชิาการ
ดา้นเอเชยีศกึษา   ปีที ่3  
ฉบับที ่4   

7 ประวตัศิาสตร ์ นางสาวภัทรมน   
กาเหย็ม                   
(518 01770 22) 

"อลั-อมิามและการเผยแผ่
อดุมการณ์ของกาอมุมดูาในมลา
ยา" 

ระดับชาต ิ ม.ค-ม.ิย 55 รไุบยาต  :  วารสารวชิาการ
ดา้นเอเชยีศกึษา   ปีที ่3  
ฉบับที ่4   

8 ปรัชญา นางสาวนุชร ี   
วงศส์มทุ                   
(518 01517 22) 

Tension within harmonious 
relationship between 
individual and soceity 

นานาชาต ิ 2 ม.ีค  
2555 

The 1 st    ASEAN Plus 
Three Graduate Research 
Congress  (AGRC 2012) 

9 ปรัชญา นายวศิรตุ   ภูไ่หมทอง 
(518 02089 22) 

ไดอะเลเธอสิม:์ ปัญหาวา่ดว้ยกฎ
แหง่การไรค้วามขัดแยง้ 

ระดับชาต ิ มนีาคม 
2552 

วารสารสมาคมปรัชญาและ
ศาสนาแหง่ประเทศไทย 
ฉบับปีที ่1  ปีที ่4 

10 ภาษาจนี         นางสาวณชิา    
โชควญิญ ู               
(518 01254 22) 

การศกึษาเปรยีบเทยีบความ
กํากวมทางโครงสรา้งในภาษาจนี
กลางกบัภาษาไทย 

ระดับชาต ิ 19 ม.ีค. 
2554 

ประชมุวชิาการเพือ่นําเสนอ
ผลงานวจัิยระดับ
บัณฑติศกึษา ครัง้ที ่7  ณ 
หอ้งประชมุกจิจาทร  อาคาร
ปิยมหาราช มหาวทิยาลัย
ราชภัฏพระนคร 

11 ภาษาจนี         นางสาวศรญิญา  ผัว้
ผดงุ (528 02714 22) 

การศกึษาเปรยีบเทยีบตัวบทของบท
ละครพันทางเรือ่ง บา้นฮวยเหลา กบั
นยิาย วา่นฮวาโหลว และ อูหู๋ผ่งิซ ี

ระดับชาต ิ 8 ม.ีค. 
2555 

วารสารจนีวทิยา  ฉบับปีที ่5 

12 ภาษาจนี         นายพาสนนิทร ์ วงศ์
วฒุสิาโรช  
(518 01684 22) 

การศกึษากลวธิกีารแปลทีป่รากฏ
ในวรรณกรรมแปลจนีเป็นไทย: 
ไซอิว๋ 

ระดับชาต ิ 23  
ธันวาคม 
2554 

ในการประชมุวชิาการ
มหาวทิยาลัยศรปีทมุ ครัง้ที ่
6  ประจําปี 2554  ณ  หอ้ง
บัวหลวงแกรนดร์มู ชัน้ 5 
อาคาร ดร.สขุพคุยาภรณ์ 
มหาวทิยาลัยศรปีทมุ 

13 ภาษาญีปุ่่ น นางสาวจติตาภา  นติิ
สริ ิ (518 01122 22) 

วรรณกรรมเยาวชนเรือ่ง นเิฮยีะกุ
เน็น โนะ โคะโดะโมะ ของโอเอะ 
เค็นสะบโุร : ความขัดแยง้แบบขัว้
ตรงขา้ม และมติเิวลากบัอํานาจ
ของกลุม่ชายขอบ 

ระดับชาต ิ 14-15 
ตลุาคม 
2553 

การประชมุระดับชาตเิครอืขา่ย
ญีปุ่่ นศกึษาในประเทศไทย ครัง้
ที4่   คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่,เอกสาร
หลังการประชมุฯ ,1/2554  
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14 ภาษาญีปุ่่ น นางสาวธัญจฑุา  
คําแหง  
(518 01392 22) 

ตัวละคร "มอืทีส่าม" ในนวนยิาย
ของเอะกนุ ิคะโอะร ิ

ระดับชาต ิ 15 ตลุาคม 
2553 

การประชมุระดับชาตเิครอืขา่ย
ญีปุ่่ นศกึษาในประเทศไทย 
ครัง้ที4่  มนุษยศาสตรแ์ละ
การศกึษา 2554  

15 ภาษาญีปุ่่ น นางสาวปิยะวรรณ  
ทรัพยสํ์ารวม   
(518 01632 22) 

แนวคดิเรือ่งรัฐชาตใินวรรณกรรม
ของอะกตุะงะวะ รวิโนะซเุกะ 

ระดับชาต ิ 14-15 
ตลุาคม 
2553 

การประชมุระดับชาตเิครอืขา่ย
ญีปุ่่ นศกึษาในประเทศไทย 
ครัง้ที4่   คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่,
เอกสารหลังการประชมุ
ระดับชาตเิครอืขา่ยญีปุ่่ นศกึษา
ในประเทศไทย ครัง้ที4่ 2554 

16 ภาษาญีปุ่่ น นางสาวพทุธรักษ์  
เกตเุอม          
(518 01735 22) 

สงัคมจารตีในนวนยิายเรือ่ง ฌโิอะ
สะอ ิของมฌิมิะยกุโิอะ 

ระดับชาต ิ 15 ตลุาคม 
2553 

การประชมุระดับชาตเิครอืขา่ย
ญีปุ่่ นศกึษาในประเทศไทย 
ครัง้ที4่  มนุษยศาสตรแ์ละ
การศกึษา 2554  

17 ภาษาญีปุ่่ น นางสาวเพ็ญพร  แกว้
ฟุ้งรังษี                
(518 01741 22) 

อทิธพิลของนทิานพืน้บา้นและ
ทรรศนะเกีย่วกบัมนุษยใ์น "คะชกิะ
ชยิะมะ" "เคยีวกนุดัน" "ซะรกุะ
นงัิซเซ็น" "โมะโมะตะโร" ของอะ
กตุะงะวะ ชวิโนซเุกะ 

ระดับชาต ิ 14-15 
ตลุาคม 
2553 

การประชมุระดับชาติ
เครอืขา่ยญีปุ่่ นศกึษาใน
ประเทศไทย ครัง้ที4่   คณะ
มนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่/ 
เอกสารหลังการประชมุ
วชิาการระดับชาต ิเครอืขา่ย
ญีปุ่่ นศกึษาในประเทศไทย 
ครัง้ที4่ / เดอืนกันยายน 
2554  

18 ภาษาญีปุ่่ น นางสาวมารนิทร ์  
วริยิะพงศพ์านชิ          
(518 01901 22) 

ทัศนะเกีย่วกบัความงามของบคุคล
ของเซะอโิฌนะงนในวรรณกรรม
เรือ่ง มะกรุะ โนะ โซฌ ิ

ระดับชาต ิ 15 ตลุาคม 
2553 

การประชมุระดับชาติ
เครอืขา่ยญีปุ่่ นศกึษาใน
ประเทศไทย ครัง้ที4่   คณะ
มนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ชือ่
วารสาร : เอกสารหลังการ
ประชมุวชิาการระดับชาต ิ
เครอืขา่ยญีปุ่่ นศกึษาใน
ประเทศไทย ครัง้ที4่ 
มนุษยศาสตรแ์ละการศกึษา 
พมิพค์รัง้ที1่ กนัยายน 2554  

19 ภาษาญีปุ่่ น นางสาววนัสนันท ์  
สกุทน                     
(528 02015 22) 

A study of the Techniques 
Used in Creating The Noh 
Plays-MOTOMEZUKA, 
UNEME,and MITSUTAMA 

นานาชาต ิ 27 พ.ค. 
2554 

 -The 2 nd International 
Conference on Japanese 
literature studies,Osaka 
university-Chulalongkron 
University,Osaka 
University Toyonaka 
Campus                            
-Japanese studied journal 
No.4/ October 2011 

20 ภาษาไทย นางสาวดวงหทัย   
ลอืดัง                      
(528 01358 22) 

ความกา้วหนา้โครงการปรญิญา
เอกกาญจนาภเิษกและการ
ดําเนนิการในอนาคต 

ระดับชาต ิ 6-8 
เมษายน 
2555 

การประชมุวชิาการโครงการ
ปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก 
ครัง้ที1่3 ณ โรฃแรมจอม
เทยีน ปาลม์ บชี รสีอรท์ 
เมอืงพัทยา จังหวดัชลบรุ ี
วนัที ่6-8 เมษายน 2555 

21 ภาษาไทย นางสาวปนติา   
จติมุง่                      
(518 01569 22) 

ทีม่าและความหมายของชือ่ถนน
ในกรุงเทพมหานครกบั
ความสมัพันธท์างสังคมวฒันธรรม
ไทย 

ระดับชาต ิ 10 
พฤษภาคม 

2554 

การประชมุวชิาการบัญฑติ
ศกึษาศลิปากรระดับชาต ิ
ครัง้ที1่ ณ บัณฑติวทิยาลัย 
มหาวทิยาลัยศลิปากร หวัขอ้ 
"ทีม่าและความหมายของชือ่
ถนนในกรุงเทพมหานครกบั
ความสมัพันธท์างสังคม
วฒันธรรมไทย" 

22 ภาษาไทย นางสาวพรรณวด ี  
ศรขีาว                     
(528 01771 22) 

ความกา้วหนา้โครงการปรญิญา
เอกกาญจนาภเิษกและการ
ดําเนนิการในอนาคต 

ระดับชาต ิ มนีาคม 
2555 

การประชมุวชิาการโครงการ
ปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก 
ครัง้ที1่3 ณ โรฃแรมจอม
เทยีน ปาลม์ บชี รสีอรท์ 
เมอืงพัทยา จังหวดัชลบรุ ี
วนัที ่6-8 เมษายน 2555 

23 ภาษาไทย นางสาวพัชนยีา  
บนุนาค  
(528 01800 22) 

"คตชินกบัการสรา้งความทรงจํา
รว่มเกีย่วกบัขนุแผนในจังหวดั
กาญจนบรุแีละจัวหวดัสพุรรณบรุ"ี 

ระดับชาต ิ 30 เมษยน 
2555 

วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทยปีที ่28 ธันวาคม 2554 
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24 ภาษาไทย นางสาวภาวนิ ี ตรเีดช ี 
(528 01897 22) 

กลวธิกีารนําเสนอพทุธธรรมในนว
นวินยิายองิธรรมะของสธุพี 
ปญุญาณุภาพ 

ระดับชาต ิ 27 มกราคม  
2555 

" ศลิปากรวจัิยและ
สรา้งสรรค ์ครัง้ที ่5 : บรูณา
การศาสตรแ์ละศลิป์," 
มหาวทิยาลัยศลิปากร 

25 ภาษาไทย นางสาวรัตนพล  
ชืน่คา้                      
(528 01960 22) 

ความกา้วหนา้โครงการปรญิญา
เอกกาญจนาภเิษกและการ
ดําเนนิการในอนาคต 

ระดับชาต ิ มนีาคม 
2555 

การประชมุวชิาการโครงการ
ปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก 
ครัง้ที1่3 ณ โรฃแรมจอม
เทยีน ปาลม์ บชี รสีอรท์ 
เมอืงพัทยา จังหวดัชลบรุ ี
วนัที ่6-8 เม.ย. 2555 

26 ภาษาไทย นางสาววรรณภา  
สรรพสทิธิ ์                
(518 02008 22) 

ความสมัพันธท์างการกในการสลับ
หนา้ทีร่ะหวา่งคํานามกบัคํากรยิา
ในภาษาไทย 

ระดับชาต ิ 18 เมษายน 
2555 

วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทย ปีที2่8 ธันวาคม 2554 
เรือ่ง "ความสมัพันธ์
ทางการกในการสลับหนา้ที่
ระหวา่งคํานามกบัคํารยิาใน
ภาษาไทย" 

27 ภาษาไทย นางสาววดิาภา  รัตน
ดลิก ณ ภเูก็ต    
(528 02124 22) 

ผูช้ายมรีะดับ: การสรา้งคณุคา่
เชงิสญัญะผา่นเรือ่งเลา่โฆษณา
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องนติยสาร
ผูช้ายไทย 

ระดับชาต ิ 20 เมษายน 
2555 

วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทย ปีที2่8 ธันวาคม 2554 
เรือ่ง ผูช้ายมรีะดับ : การ
สรา้งคณุคา่เชงิสญัญะผา่น
เรือ่งเลา่โฆษณาเครือ่งดืม่
แอลกอฮอลข์องนติยสารผู ้
ชายไทย 

28 ภาษาไทย นางสาวอธพิร  
ประเทอืงเศรษฐ ์     
(525 02480 22) 

เจา้ไล: ภาพลักษณ์พระเจา้
ปราสาททองในนวนยิายองิ
ประวตัศิาสตร ์

ระดับชาต ิ 27 มกราคม 
2555 

ประชมุวชิาการและเสนอ
ผลงานวจัิย/สรา้งสรรค์
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ
"ศลิปากรวจัิยและสรา้งสรรค ์
ครัง้ที ่5: บรูณาการศาสตร์
และศลิป์" ระหวา่งวนัที ่25-
27 ม.ค. 2555 

29 ภาษาไทย นายธนาคาร  จันทมิา   
(528 01450 22) 

ลักษณะนริาศในวรรณกรรมบันทกึ
การเดนิทางของเสกสรรค ์
ประเสรฐิกลุ 

ระดับชาต ิ 25 มกราคม 
2555 

"ศลิปากรวจัิยและสรา้งสรรค ์
ครัง้ที5่ : บรูณาการศาสตร์
และศลิป์" ,มหาวทิยาลัย
ศลิปากร วทิยาเขต
พระราชวังสนามจันทร ์
จังหวดันครปฐม 

30 ภาษาไทย นายธรีะยทุธ สรุยิะ       
(528 01524 22) 

ความสมัพันธร์ะหวา่งภาษากบั
ภาพตัวแทนของนักโทษประหาร
และการประหารชวีติใน
หนังสอืพมิพร์ายวันไทย 

ระดับชาต ิ ธันวาคม 
2554 

วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทย ปีที ่28  ธันวาคม 2554 

31 ภาษาไทย นายวฒุนัินท ์ ชยัศร ี    
(528 02153 22) 

พระรามในฐานะพระโพธสิตัว:์ 
ศกึษาจากรามเกยีรติฉ์บับชาดก
ของไทยในภาคเหนอืและภาค
อสีานเรือ่งพรหมจักรและพระราม
ชาดก 

ระดับชาต ิ 27 มกราคม 
2555 

การประชมุวชิาการและเสนอ
ผลงานวจัิยสรา้งสรรค์
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ
"ศลิปากรวจัิยและสรา้งสรรค ์
ครัง้ที5่" ,มหาวทิยาลัย
ศลิปากร ,ชือ่บทความ 
"พระรามในฐานะพระโพธสิตัว ์
: ศกึษาจากรามเกยีรติฉ์บับบ
ชาดกของไทยในภาคเหนอื
และภาคอสีานเรือ่งพรหมจักร
และพระรามชาดก" 

32 ภาษาฝร่ังเศส นางสาวนาถพร      
กาญจนภญิโญวงศ ์     
(518 01472 22) 

ปัญหาการออกเสยีงสระและ
พยัญชนะภาษาฝร่ังเศสของ
เด็กไทย ยคุ 2010* 

ระดับชาต ิ 30 
กรกฎาคม 

2554 

การประชมุเสนอผลงาน
วชิาการบัณฑติศกึษา "เสยีง
และเรือ่งเลา่" คณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย "แม(้คน)สิน้รัก 
ยังไมส่ิน้(ความ)รัก : การตา
มหาภาพรักในอดตีของโปลนี 
เดอ เตอสุ ในนวนยิายเรือ่ง 
มอร ์เดจิ แบรช์อนนาฌ 
ของฌโิอโน" 

33 ภาษาฝร่ังเศส นางสาวปิยธดิา   
งามมานะ         
(518 01626 22) 

ปัญหาการออกเสยีงสระและ
พยัญชนะภาษาฝร่ังเศสของ
เด็กไทย ยคุ 2010* 

ระดับชาต ิ 30 
กรกฎาคม 

2554 

การประชมุเสนอผลงาน
วชิาการบัณฑติศกึษา "เสยีง
และเรือ่งเลา่" คณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย "ปัญหาการออก
เสยีงสระและพยัญชนะภาษา
ฝร่ังเศสของเด็กไทยยคุ2010"
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ลําดบั สาขาวชิา ชือ่-สกลุ /  
เลขประจําตวั ชือ่บทความ 
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ประชุม 

34 ภาษาเยอรมัน นางสาวศริมิา  ศริิ
ทรัพยส์ถติย ์            
(528 02640 22) 

"Explizite ableitung von 
substantiven im deutschen 
und im thai: eine kontrastive 
untersuchung" 

ระดับชาต ิ 30 สค 
2555 

การประชมุระดับนานาชาติ
เพือ่นําเสนอผลงานวจัิย
ระดับบัณฑติศกึษาครัง้ที ่4 
มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
หวัหมาก 

35 ภาษาศาสตร ์ นางสาวเกศรา   
ตาลอสิาร                 
(518 01065 22) 

ความสมัพันธร์ะหวา่งประสบการณ์
ภาษาองักฤษกบัความสามารถใน
การระบคํุาภาษาองักฤษทีม่กีาร
กรอ่นเสยีงสระโดยนักเรยีนไทย 

ระดับชาต ิ ม.ค-ม.ิย. 
2555 

วารสารดํารงวชิาการ  ปีที ่
11  ฉบับที ่1 

36 ภาษาศาสตร ์ นางสาวจฑุาภรณ์  
พลูเพิม่              
(52801175 22) 

ความใกลช้ดิชมุชนกบัการออก
เสยีง (   ) ของผูพู้ดภาษาไทยถิน่
ใตพ้ลัดถิน่ทีห่มูบ่า้นบางบัวทอง 
ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัว
ทอง จังหวดันนทบรุ ี

ระดับชาต ิ พฤศจกิายน 
2555 

ลงพมิพใ์นหนังสอืรวม
บทความเรือ่ง ผลงานวจัิย
ภาษาในปรบิทสังคมและ
วฒันธรรม 

37 ภาษาศาสตร ์ นางสาวพมิลพรรณ์ 
วงศอ์ร่าม              
(518 01729 22) 

การศกึษาเปรยีบเทยีบกลวธิแีละ
ขอ้ผดิของนักเรยีนไทยทีม่ี
ประสบการณ์ภาษาองักฤษ 
 
 
 

ระดับชาต ิ 16 
กนัยายน 

2554 

วารสารดํารงวชิาการฉบับ
พเิศษ "ภาษาและการสือ่สาร
ระหวา่งวฒันธรรม" 

38 ภาษาศาสตร ์ นางสาวสวุชิา  ถาวร    
(518 02335 22) 

การตคีวามความกํากวมทาง
วากยสมัพันธใ์นประโยค
ภาษาองักฤษโดยนักเรยีนไทยทีม่ี
ประสบการณ์ทางภาษาองักฤษสงู
และตํา่ 

ระดับชาต ิ มค.-มยิ. 
2555 

วารสารดํารงวชิาการ  ปีที ่
11  ฉบับที ่1 

39 ภาษาศาสตร ์ นายธัญวทิย ์ ศรจัีนทร ์ 
(528 01480 22) 

รปูแบบคําศัพทใ์นภาษาไทยทีเ่ป็น
ปฏภิาคกบักระบวนการสรา้งคําใน
ภาษาเขมร : การศกึษาขา้มสมัย 

ระดับชาต ิ 4 เมษายน 
2555 

การสมันาทางวชิาการ 
ระดับชาต ิเพือ่เผยแพร่
ผลงานวจัิยดา้นมนุษยศาตร์
และสงัคมศาสตรค์รัง้ที ่2  
ระหวา่ง  4-5 เมษายน 2555 
ณ มหาวทิยาลัยราชภัฎ
เชยีงใหม ่

40 ภาษาองักฤษ นางสาวนธินิา  
ปรชีาทวกีจิ         
(518 01500 22) 

 - Fictional Biography and the 
Reconstruction of Gendered 
Identity: A Study of  Liza 
Dalby's The Tale of Murasaki 

นานาชาต ิ 18-20 
ตลุาคม 
2554 

ELLS 2011   

    - Fictional Biography and the 
Reconstruction of Gendered 
Identity: A Study of  Liza 
Dalby's The Tale of Murasaki 

นานาชาต ิ 26 ตลุาคม 
2554 

Thoughts 2011 

41 ภาษาองักฤษ นางสาวปิยะกมล  
พนิทโุยธนิ            
(528 01707 22) 

THE USE OF ENGLISH SONGS 
TO IMPROVE THE 
PRONUNCIATION OF 
PROBLEMATIC ENGLISH 
CONSONANT SOUNDS FOR 
THAI LEARNERS 

ระดับชาต ิ ธันวาคม 
2555 

วารสาร Thoughts  2012 

42 ภาษาองักฤษ นางสาวพฤกษพรรณ  
บรรเทาทกุข ์             
(528 01794 22) 

From vagina to Female Body: 
Eve Ensler's Feminist Ideology 
and Activism in The Good 
Body 

นานาชาต ิ 18-20 
ตลุาคม 
2554 

The First International 
Conference on English 
Language and Literary 
Studies on "Expanding 
Horizons in English 
Language and Literacy 
Studies (ELLS 2011)" 

43 ภาษาองักฤษ นางสาวพลอย   
พยัฆวเิชยีร              
(518 01661 22) 

 -COURTSHIP AND MARRIAGE 
AS A FORM OF WOMEN'S 
EMPOWERMENT IN JANE 
AUSTEN'S PERSUASION            

ระดับชาต ิ ธันวาคม 
2555 

 -วารสาร Thoughts  2012 

    - JANE AUSTEN'S PERSUASION 
AND THE CREATION OF 
BALANCE IN GENDER ROLES 
THROUGH COURTSHIP AND 
MARRIAGE                               

นานาชาต ิ 18 ต.ค. 
2554 

 - ELLS 2011  ,โรงแรมมณ
เทยีร 

44 ภาษาองักฤษ นางสาวศรินิทรธ์ร  
ดว้งคต         
(518 02130 22) 

"Expanding Horizons in English 
Language and Literacy Studies"

นานาชาต ิ 20 ตลุาคม 
2554 

Proceedings "Expanding 
Horizons in English 
Language and Literary 
Studies (ELLS 2011) 
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45 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

นางสาวทรรศพร    
หลอ่ธราประเสรฐิ        
(518 01305 22) 

หนูนอ้ยหมวกแดงของบทีรกิซ ์
พ็อตเตอร:์ คําสั่งสอนใน เดอะ 
เทล ออฟ เจไมมา พัดเดลิ-ดั๊ก 

ระดับชาต ิ 7 ธันวาคม 
2553 

การประชมุวชิาการ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
วทิยาลัยเขตกําแพงแสน 
ครัง้ที7่, บทความ "หนูนอ้ย
หมวกแดงของบทีรกิซ ์พ็อต
เตอร ์: คําสั่งสอนใน เดอะ 
เทล ออฟ เจไมนา พัดเดลิ-
ดิ๊ก" 

46 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

นางสาวมนัสว ี พรหม
สทุธรัิกษ์          
(518 01873 22) 

นักสบืหญงิสงูวยั: การตอกย้ําและ
โตก้ลับวาทกรรมเรือ่งอายแุละเพศ
สถานะในนวนยิายแนวสบืสวน
สอบสวน 
 
 

ระดับชาต ิ 18 พ.ค. 
2555 

โครงการประชมุวชิาการ
ระดับชาต ิSMARTS  ครัง้ที ่ 
2  ณ คณะวทิยาการจัดการ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
วทิยาเขตศรรีาชา 

47 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

นางสาวสกุลุภา  วเิศษ 
(518 02249 22) 

อนุภาคกบัตัวละครเอกในนวนยิาย
ชดุเซ็นจูร ีของเปียรโ์ดเมนโิค บัค
คาลารโิอ 

ระดับชาต ิ 9 ธันวาคม 
2554 

การประชมุวชิาการ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
วทิยาลัยเขตกําแพงแสน 
ครัง้ที8่ 

48 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

นายเกตวุล ี บัวตมู       
(518 01059 22) 

วถิชีวีติผูห้ญงิสังคมเมอืงในนว
นยิายไทยรว่มสมัย ระหวา่ง พ.ศ. 
2545-2552 

ระดับชาต ิ 3 
กมุภาพันธ ์

2554 

The 20th National 
Graduate Research 
Conference, 
มหาวทิยาลัยมหดิล วทิยา
เขตศาลายา, บทคัดยอ่การ
ประชมุเสนอผลงานวจัิย
ระดับบัณฑติศกึษาแหง่ชาต ิ
ครัง้ที2่0, Women's Urban 
Ways in contemporary 
Thai Novel, 2002-2009  

49 ศลิปการละคร นางสาวพรพชิชา   
บญุบรรจง         
(518 01655 22) 

การประกอบสรา้งมายาคต ิ"ความ
เป็นเมยี" ในเรือ่งแมน่าก 

ระดับชาต ิ เมษายน-
กนัยายน 

2554 

วารสารมนุษยศาสตร์
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลัย
ทักษิณ, ปีที6่ ฉบับบที1่ 
(เมษายน-กนัยายน 2554), 
ชือ่บทความ การประกอบ
สรา้งมายาคต ิ"ความเป็น
เมยี" ในเรือ่งแมน่าก 
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ข้อมูลการเสนอผลงานทางวชิาการของนิสิต ระดับปริญญาเอก 10 คน จํานวน 13 รายการ 

ลําดบั สาขาวชิา ชือ่-สกลุ / 
เลขประจําตวั ชือ่บทความ 

การ
เผยแพร ่

วนั/เดอืน/
ปี ที่

เผยแพร ่

ชือ่วารสาร / ชือ่เร ือ่ง
ประชุม 

1 ไทยศกึษา นางสาวพรรุ่ง   
เกษจฬุาศรโีรจน ์       
(508 05205 22) 

 - "Face" Conflict and 
Conflict Resolution in Thai-
Japanese MNCs in Thailand 

นานาชาต ิ   Asian Review 23,2010 

    - Waiting Women in Zeami's 
Noh Plays-Kinuta, Izutsu and 
Matsukaze 

นานาชาต ิ ตลุาคม 
2554 

Japanese Studies 
Journal ,No 4 October 
2011 

2 ประวตัศิาสตร ์ นายธกิานต ์ ครนีารา      
(518 05052 22) 

"การตอ่ตา้น"ประชาธปิไตบแบบ
ฝร่ัง"และสถาปนาประชาธปิไตบ
แบบพทุธ"ของปัญญาชน 

ระดับชาต ิ 5-ก.ย.-55 รัฐศาสตรส์าร ปีที3่3 ฉบับที่
2 (2555) 

3 ภาษาไทย นางสาวนติยา   
วรรณกติร ์        
(508 05102 22) 

DYNAMICS OF POWER OF 
SPACE IN THE TAI-YUAN 
CHAO LUANG KHAM DAENG 
SPIRIT CULT1 

นานาชาต ิ 19, 2011 MANUSAYA (SPECIAL 
ISSUE NUMBER 19, 
2011) 

4 ภาษาไทย นายกรีต ิ ธนะไชย         
(508 05016 22) 

มนุษยศาสตรใ์นทศวรรษใหม ่: 
พลวตัแหง่องคค์วามรูก้บัพุ
หลักษณ์ทางวฒันธรรม              

ระดับชาต ิ ม.ค-ม.ิย 
2555 

 18-19 สงิหาม 2554 / 
วารสารมนุษยศาสตร ์ปีที1่7 
ฉบับที1่ มกราคม-มถินุายน 
2553 

5 ภาษาไทย นายภาณุพงศ ์  
อดุมศลิป์               
(508 05125 22) 

SYMBOLISM IN THE 
CHAOMAE SONG NANG 
RITUAL 

นานาชาต ิ 19, 2011 MANUSAYA NUMBER 19, 
2011  

6 ภาษาไทย นายวสิันต ์  สขุวสิทิธิ ์    
(508 05148 22) 

ความแตกตา่งอยา่งเหลือ่มล้ํา: 
การศกึษาอดุมการณ์หญงิ-ชาย
ทีส่ือ่ผา่นหนังสอืเรยีนวชิา
ภาษาไทย 2 หลักสตูร 

ระดับชาต ิ 28 พ.ค. 
2555 

วารสารภาษาและ
ภาษาศาสตร ์ ปีที ่30  ฉบับ
ที ่1 

7 ภาษาศาสตร ์ นางสาวทัศนยี ์ เมฆ
ถาวรวฒันา              
(518 05046 22) 

 - ความหมายของคําวา่ 
"เกรงใจ" และลักษณะเดน่ของ
วฒันธรรมไทย" 

ระดับชาต ิ มค-มคี. 
2555 

วารสารพัฒนบรหิารศาสตร ์
ปีที ่52  ฉบับที ่1/2555 

    - ความหมายทางวจันกรรมของ
คําวา่ 'ขอโทษ' ในภาษาไทย 

ระดับชาต ิ มค-มคี. 
2556 

วารสารพัฒนบรหิารศาสตร ์
ปีที ่53  ฉบับที ่1/2556 

8 ภาษาศาสตร ์ นางสาวสธุาทพิย ์
เหมอืนใจ              
(508 05154 22) 

   "The journal  vol.7, 
No2,2011" 

ระดับชาต ิ 21-ก.ย.-55 คณุสมบัตทิางความหายใน
เชงิแบบลักษณ์ภาษาของ
เหตกุารณ์ 3 หน่วยรว่ม 

9 ภาษาศาสตร ์ นายคเชนทร ์ ตัญศริ ิ     
(508 05022 22) 

"The journal vol.7, 
No2,2011" 

ระดับชาต ิ   คําบง่ชีห้าลักษณะแบบไม่
สมบรูณ์ในภาษาไทย 

10 วรรณคดแีละ
วรรณคดเีป
รบีบเทยีบ 

นายปกครอง  บญุ-หลง   
(508 05039 22) 

Telling Sexual ldentity 
through Dramatic 
Performance: A Look on a 
Male Homosexual Character 
in the Contemporary Thai 
Play, "From Sauna ,09" 

นานาชาต ิ ตลุาคม  
2552 

The International 
Journal of the 
humanities  Vol 7,No.7 

    - Gender and social starus 
in Zeami's Noh plays 

นานาชาต ิ พ.ค.2555 Rian Thai , vol 4/2011 
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ดานกิจกรรม 
 การจดัการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ รวม 17 คร้ัง 

ระดบัชาติ 9 คร้ัง  
ระดบันานาชาติ  8 คร้ัง 

 การการจดัประชุมวชิาการอ่ืนๆ / บรรยายวชิาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา  37 กิจกรรม 
 กิจกรรมอ่ืนๆ ดา้นวชิาการ กีฬา นนัทนาการ ศิลปวฒันธรรม บาํเพญ็ประโยชน์ และดา้นคุณธรรม

จริยธรรม ท่ีจดัใหนิ้สิตทุกระดบั อาจารย ์บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 223 กิจกรรม 

 
การจัดการประชุมวชิาการระดบัชาติ 9 คร้ัง  

ลําดบั ภาควชิา ชือ่การประชมุ/บรรยาย/อบรม/
สมัมนา 

วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 

1 คณะอกัษรศาสตร ์
(ศนูยส์ารนเิทศฯ)
รว่มกบัฝ่ายกจิการ
พเิศษ 
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

เสวนานอ้มรําลกึ 50 ปี การเสด็จพระ
ดําเนนิรว่มการประชมุทางวชิาการ 
เรือ่ง “ปัญหาการใชคํ้าภาษาไทย” 
และหวัขอ้เรือ่ง “ภาษาไทยในบรบิท 
ASEAN”  

ศ. 27 ก.ค. 55 ณ หอ้ง 111 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ เวลา 
9.00 – 12.00 น. 

120 คน 120 

2 บรรณารักษศาสตร ์ จัดโครงการเสวนาทางวชิาการ เรือ่ง 
“ทางเลอืก ทางลง ทางเลกิ หรอื
ทางรุง่ ของธรุกจิอสิระขนาดเล็กใน
วงการหนังสอืไทย” 

ส. 23 ม.ิย. 55 เวลา 9.00–
16.00 น. ณ หอ้ง 303–304 
ชัน้ 3 อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติ 20 
บคุคลภายนอก 211 

231 

3 บรรณารักษศาสตร ์ สมัมนาวชิาการ "การวจัิยสารสนเทศ
รว่มสมัย: มมุมองไทยและเทศ" 

29 ส.ค. 55 เวลา 13.00-
16.00 น. หอ้ง 401/18 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.โท 7 
อาจารย ์7 
จนท 1 
บคุคลภายนอก 51 

66 

4 ประวัตศิาสตร ์ การจัดสมัมนาทางวชิาการเรือ่ง  
"สภาวะความเป็นสมัยใหมอ่นัแตก 
กระจาย: การคน้หาประวัตศิาสตร ์ 
สงัคม-วัฒนธรรมของปาตาน"ี  
รว่มกบั หน่วยวจัิยภมูภิาคศกึษา  
สํานักวชิาศลิปศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  
สนับสนุนงบประมาณโดย  
มลูนธิเิอเชยีและสถาบนัพพิธิภัณฑ ์ 
การเรยีนรูแ้หง่ชาต ิและ สกว. 

27-28 ม.ค. 55  หอ้ง 105 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

นสิติป.ตร ี16    
นสิติป.โท 15 
นสิติป.เอก 4  
อาจารย ์4   
บคุคลภายนอก 94 

133 

5 ประวัตศิาสตร ์ รายการสมัมนาเรือ่ง “จาก 100 ปี ร.
ศ.130 ถงึ 80 ปี ประชาธปิไตย” 
สถาบนันโยบายศกึษา โดยการ
สนับสนุนของมลูนธิคิอนราด อาเด
นาวร ์และนติยสารศลิปวัฒนธรรม 

21-22 ม.ิย. 55 ณ หอ้ง 304 
อาคารมหาจักรสีรินิธร คณะ
อกัษรศาสตร ์

นสิติป.ตร ี36 
นสิติป.โท 13 
นสิติป.เอก 4 
อาจารย ์9 
บคุคลภายนอก 175
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม  

237 

6 นสิติ (ฝ่ายวจัิย
รว่มกบัฝ่าย
กจิการนสิติและ
กอ.ศ.) 

ประชมุวชิาการดา้นมนุษยศาสตร์
ระดบัปรญิญาตร ีจฬุา-ธรรมศาสตร-์
เกษตรฯ ครัง้ที ่1 (Undergraduate 
Humanities Symposium) 

10-11 ม.ีค. 55 เวลา 9.00-
10.30 น.ณ หอ้งอเนกประสงค ์
ชัน้ 9 อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี56 
อาจารย ์ 52  
บคุลากร 1
บคุคลภายนอก 238 
แบง่เป็น 
  มธ. นศ.45   อ.12
  มก. นสิติ45  อ.6 
  ม.อืน่ นศ.16 อ.12
  สือ่มวลชน 8 
  บคุคลท่ัวไป 94 
 
 
 

347 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่การประชมุ/บรรยาย/อบรม/
สมัมนา 

วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 

7 ฝ่ายวรัิชกจิ เสวนาทางวชิาการเรือ่ง "100 ปี ชา
ตกาล หมอ่มหลวงบญุเหลอื เทพย
สวุรรณ" และ เสวนา "ผกูเงือ่นคลาย
ปม: ความหฤหรรใ์นวรรณกรรมรหสั
คด"ี (จัดรว่มกบัสมาคมภาษาและ
หนังสอืแหง่ประเทศไทย ภาควชิา
วรรณคด ีคณะมนุษยศาสตร ์ม.
เกษตรศาสตร ์ม.หอการคา้ไทย 
คณะอกัษรศาสตร ์ม.ศลิปากร) 

ส. 18 ก.พ. 55 ณ หอ้ง 303 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.โท 55 
อาจารย ์ 45 
บคุคลภายนอก 100 

200 

8 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงการเวทวีจัิยมนุษยศาสตรไ์ทย 
"เวทสีาธารณะมนุษยศาสตร ์ครัง้ที ่6"
6th Humanities Public Forum (จัด
โดย ชดุโครงการเวทวีจัิย
มนุษยศาสตรไ์ทย  
(โดยสํานักงานกองทนุสนับสนุนการ
วจัิย,คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, คณะสงัคมวทิยา และ
มานุษยวทิยา หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
และคณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์ 

6-8 ส.ค. 55 6 ส.ค. 55 
หอ้ง 707 ชัน้ 7 อาคารบรม
ราชกมุาร ี
7 ส.ค. 55 
คณะสงัคมและมานุษยวทิยา  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่
พระจันทร ์
8 ส.ค. 55 
คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

อาจารยแ์ละนสิติ 96
บคุคลภายนอก 98 

194 

9 ศนูยค์ตชิน
วทิยา/
ภาษาไทย 

การเสวนาทางวชิาการเรือ่ง"การ
แสดงพืน้ฐานงานภาคกลาง:แลหลงั
กอ่นกา้วยา่งสูป่ระชาคมอาเซยีน" 
รว่มกบัมลูนธิคิกึฤทธิ ์80 ในพระบรม
ราชปูถัมภส์มเด็จพระเทพรัตนฯ  
เนือ่งในโอกาส 100 ปี ชาตกาล 
ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์

21 เม.ย.55 ณ สถานบนัคกึ
ฤทธิเ์ขตสาทร กทม. เวลา 
15.30-22.00 น. 

นสิติ  
อาจารย ์3 
บคุคลภายนอก 231
ทศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 
*มนีสิติป.โทและ
เอก แตไ่มส่ามารถ
แยกไดเ้พราะลงชือ่
รวมไมแ่ยก 

234 

 

  
เสวนาน้อมรําลึก 50 ปี การเสดจ็พระดาํเนินร่วมการประชุมทางวิชาการ เร่ือง “ปัญหาการใช้คาํภาษาไทย” และหัวข้อเร่ือง 
“ภาษาไทยในบริบท ASEAN”  27 ก.ค. 55  
 



94 

 

  
สัมมนาวิชาการ "การวิจัยสารสนเทศร่วมสมยั: มมุมองไทยและเทศ"  29 ส.ค. 55   
 

  
 

  
 

  
ประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี จุฬา-ธรรมศาสตร์-เกษตรฯ คร้ังท่ี 1 (Undergraduate Humanities 
Symposium)  10-11 มี.ค. 55 
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การจัดการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 8 คร้ัง 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่การประชมุ/บรรยาย/อบรม/

สมัมนา 
วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 

1 คณะอกัษร
ศาสตร ์

2012 Chulalongkorn-EFEO 
International Conference on 
Buddhist Studies Imagination, 
Narrative, and Localization 

6-7 ม.ค. 55 หอ้ง 304 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

ผูเ้ขา้รว่มงาน 200  
 
ผูเ้สนอผลงาน 
ชาวตา่งชาต ิ14 
ไทย-จฬุา 3 
ไทย-อืน่ๆ 3 

220 

2 ฝ่ายวรัิชกจิ จัดการประชมุนานาชาต ิ“Critical 
Connections: Forum on Cultural 
Studies in Transnational Asia 
and Beyond” 

16 ม.ีค.55 เวลา8.30-17.30 
น. ณ หอ้ง 105 อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์  

นสิติป.ตร ี70 
นสิติป.โท 10  
เจา้หนา้ที ่5 
อาจารย ์ 20 
บคุคลภายนอก 40 
 มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม
 
ผูนํ้าเสนอผลงาน 
ชาวตา่งชาต ิ20 
ไทย-จฬุา 5 
ไทย-อืน่ๆ 5 

145 

3 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

การประชมุวชิาการ "ความรูสู้ก่นั 
เยอรมัน-ไทย 150 ปี" 

20-21 ก.ย. 2555 เวลา 8.00-
16.15 น. / หอ้ง 105 อาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์ 

นสิติป.ตร ี19 
นสิติป.โท 5 
อาจารย ์41 
บคุคลภายนอก 9 

74 

4 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

การประชมุวชิาการนานาชาตริะหวา่ง
ผูส้อนภาษาสเปนในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ 
 

14 - 16 ธ.ค. 54 นสิติป.ตร ี4  
อาจารย ์6   
บคุคลภายนอก 34 

44 

5 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

การประชมุวชิาการนานาชาต ิ
วรรณคดญีีปุ่่ นศกึษา ระหวา่ง
มหาวทิยาลยัโอซากา้ และ
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ครัง้ที ่2 
(จัดรว่มกับ มหาวทิยาลยัโอซากา้ 
ประเทศญีปุ่่ น) 

2 ม.ิย. 55 อาคารเรยีนรวม 
TOYANAKA CAMPUS 
OSAKA UNIVERSITY 
OSAKA JAPAN 

นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 8 
อาจารย ์ 10  
บคุลากร  2
บคุคลภายนอก 5 

35 

6 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

การประชมุวชิาการนานาชาต ิญีปุ่่ น
ศกึษา ระหวา่งมหาวทิยาลยัโอซากา้ 
และจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (จัด
รว่มกบั มหาวทิยาลยัโอซากา้ 
ประเทศญีปุ่่ น) 

28-30 ส.ค. 55 หอ้ง 301-302 
อาคารมหาจักรฯี 
29-30 ส.ค. จ.นครราชสมีา 

นสิติป.โท 30 
นสิติป.เอก 10 
อาจารย ์15  
บคุลากร 2
บคุคลภายนอก 10 

67 

7 ภาษาองักฤษ จัดการประชมุวชิาการนานาชาตดิา้น
ภาษาและวรรณคดอีงักฤษ ครัง้ที ่1 
ภายใตห้วัขอ้ “Expanding Horizons 
in English Language and Literary 
Studies” (ELLS 2011) 

18-20 ต.ค. 54 ณ โรงแรม
มณเฑยีร กรงุเทพฯ 
http://www.ells2011.com/p
rogram-O.html#p 

มผีูเ้ขา้ร่วมงาน จาก
สถาบันการศกึษาตา่งๆ 
ทัง้ในและตา่งประเทศ 
189 คน 
ชาวตา่งชาต ิ45 
ไทย 144 
 
ผูนํ้าเสนอผลงาน 
ชาวตา่งชาต ิ45 
ไทย-จฬุาอ.12+นสิติ4
ไทย-อืน่ๆ 25 

230 

8 ศนูยว์รรณคดี
ศกึษา รว่มกบั
ภาควชิา
วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

การประชมุวชิาการนานาชาต ิ
วรรณคดแีละวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
ครัง้ที ่4 “Constructing ASEAN 
Spirit: Dialogues in ASEAN 
Literary World”  

23-24 ก.ค. 55 หอ้ง 105  
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ คณะ
อกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

อาจารยแ์ละนสิติใน
จฬุาฯ 79 
บคุลากรภายนอก 
84 

163 

 



96 

 

  
 

  
ประชุมนานาชาติ “Critical Connections: Forum on Cultural Studies in Transnational Asia and Beyond”  16 มี.ค.55 
 

   
 

  
การประชุมวิชาการ "ความรู้สู่กัน เยอรมนั-ไทย 150 ปี"  20-21 ก.ย. 2555 
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การการจัดประชุมวชิาการอืน่ๆ / บรรยายวชิาการ / บรรยายพเิศษ / อบรม/สัมมนา  37 กิจกรรม 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 

1 ประวัตศิาสตร ์ การสมัมนา "82 ปี จติร ภมูศิกัดิ ์
(2473-2555) 

25 ก.ย. 55 ณ หอ้ง 105  
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ คณะ
อกัษรศาสตร ์

นสิติป.ตร ี15 
นสิติป.โท 7 
นสิติป.เอก 3 
อาจารย ์10 
บคุลากร 50  

85 

2 ปรัชญา โครงการเสวนาปรัชญา  
ครัง้ที ่1 "ความขดัแยง้ อตัลกัษณ์
และการเคารพยอมรับ"  
ครัง้ที ่2 "เนือ้หาเชงิมโนทัศนแ์ละ
บทบาทของการใหเ้หตผุลตอ่การ
กระทํา" Conceptual Contents 
and Its Rational Role)  

16 ม.ีค. 55 13.00-16.00 
น. หอ้ง 401/17 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 
23 ม.ีค. 55 13.00-16.00 
น. หอ้ง 708 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.ตร ี10   
นสิติป.โท 10   
นสิติป.เอก 3 
อาจารย ์ 11 

34 

3 ฝ่ายวจัิย อาศรมวจัิย เรือ่ง "บทบาทของรพิ
นทรนาถ ตะกอร,์ สวาม ีสตัยานันท
ปรุ ีและสภุาส จันทรโพส ใน
ความสมัพันธร์ะหวา่งไทย-อนิเดยี" 

พฤ. 8 ม.ีค. 55 เวลา 
12:00-13:30 น. ทีห่อ้ง
ประชมุ 707 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติ 4 
อาจารย ์4 

8 

4 ฝ่ายวจัิย อาศรมวจัิย เรือ่ง "การขอกําหนด
ตําแหน่งทางวชิาการระดับ
ศาสตราจารย"์ 

พฤ. 22 ม.ีค. 55 เวลา 
12.00-14.00 น. ณ หอ้ง 
707 อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์14 14 

5 ฝ่ายวจัิย อาศรมวจัิย เรือ่ง "การตพีมิพ์
หนังสอืกํากบัสํานักพมิพร์ะดับ
นานาชาต"ิ 

พฤ. 29 ม.ีค. 55 เวลา 
16.00-18.00 น. ณ หอ้ง 
707 อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์10  10 

6 ฝ่ายวจัิย การบรรยายและการสาธติเรือ่ง  
"แนะนําการใช ้iPad" (จัดตามคํา
ขอของอาจารยห์ลายทา่นหลงัจาก
ทีไ่ดฟั้งการบรรยายและการสาธติ
การจัดทํา eBook ในการสมัมนา
อาจารยข์องคณะในเดอืนเมษายน 
2555) 

พฤ. 31 พ.ค. 55 เวลา 
9.30-11.30 ทีห่อ้งประชมุ 
707 อาคารบรมราชกมุาร ี 

นสิติ บณัฑติศกึษา 
10 
อาจารย ์8 

18 

7 ฝ่ายวจัิย เสวนาอาศรมวจัิย เรือ่ง หลกัเกณฑ์
และขัน้ตอนการขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวชิาการ  

11 ม.ิย. 55 เวลา 12.00–
14.00 น. หอ้ง 401/18 ชัน้ 
4 อาคารมหาจักรสีรินิธร  

อาจารย ์38 38 

8 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

สมัมนาทางวชิาการ "ภาษาและ
วรรณคดฝีร่ังเศส" เรือ่ง "Écritures 
de la modernité / งานประพันธ์
แหง่นวสมัย 

13 - 16 ม.ีค. 55 เวลา 9.00 
- 15.00 น.อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.ตร ี10 
นสิติป.โท 10    
อาจารย ์ 10  
บคุคลภายนอก 20 

50 

9 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

การบรรยายพเิศษ "นทิานสตัวข์อง
เกา่ เลา่ใหมใ่นโอกาสพเิศษ" เนือ่ง
ในโอกาสเกษียณอายงุาน รศ.ดร.
ขจติรา  ภังคานนท ์และผศ.ดร.
ปณธิ ิ หุน่แสวง 

พ. 19 ก.ย. 55 ตัง้แตเ่วลา 
14.00 น. ณ หอ้ง 105 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

นสิติป.ตร ี14 
นสิติป.โท 3 
อาจารย ์ 29  
บคุคลภายนอก 4 

50 

10 ภาษาไทย ประชมุเชงิปฎบิตักิารเรือ่ง วัจน
ปฎบิตัศิาสตรแ์นวปลดปลอ่ย 
(Emancipatory Pragmatics) 

11-13 ก.พ.55 หอ้ง 
501/20-24 อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

อาจารย ์10  
นสิติ 20 

30 

11 ภาษาไทย อบรมภาษาไทยใหญ ่ 11, 18, 25 ก.พ. 55 หอ้ง 
304 อาคารมหาจักรสรินิธร 

อาจารย ์7 
นสิติ 10 

17 

12 ภาษาไทย การประชมุวชิาการดา้นภาษาไทย
และวรรณคดไีทย 

9 ส.ค. 55 หอ้ง 111 อาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์ 

นสิติป.ตร ี20 
นสิติป.โท 20 
นสิติป.เอก 20 
อาจารย ์20 
บคุลากร 5
บคุคลภายนอก 10 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม30 

125 

13 ภาษาศาสตร ์ บรรยายพเิศษเรือ่งสถานภาพของ
ศาสตรก์ารทําพจนานุกรม 

24 ส.ค.54 นสิติป.โท 3    
นสิติป.เอก 8  
อาจารย ์5 

16 

14 ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรือ่ง การนําเสนอในการ
ประชมุเชงิวชิาการ ประสบการณ์
วจัิยเพือ่ไปนําเสนอในทีป่ระชมุทาง
วชิาการ 

20 ม.ค.55 หอ้ง 708 อาคาร
บรมราชกมุาร ี

นสิติป.เอก 20 
อาจารย ์ 2 

22 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
15 ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรือ่ง Introduction to 

Speech Technolody  
23 ม.ีค.55  601/13 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.โท 12 
นสิติป.เอก 10 
อาจารย ์ 3 

25 

16 ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรือ่ง การปรับเปลีย่นของ
คา่ความถีฟ่อรเ์มนิท ์ณ ชว่งรอยตอ่ 
ตวับง่ชีสํ้าคญัของการจําแนกฐาน
กรณ์พยัญชนะนาสกิในภาษา
กะเหรีย่งสะกอบา้นป่าละอ ู

29 ม.ิย.55 หอ้ง 707 บรมฯ นสิติป.เอก 19 
อาจารย ์2 

21 

17 ภาษาศาสตร ์ วรรณยกุตภ์าษากะเหรีย่งสะกอบา้น
ป่าละอ:ู การวเิคราะหค์า่เซมโิทนส ์
เสน้แนวโนม้และสมัประสทิธิข์อง
สมการกําลงัสอง 

29 ม.ิย.55 หอ้ง 707 บรมฯ นสิติป.เอก 19 
อาจารย ์2 

21 

18 ภาษาศาสตร์
(รว่มกบัฝ่ายวจัิย
และศนูยค์วาม
เป็นเลศิฯ) 

Special lecture "Publishing in 
international journals and 
being an editor-in-chief of an 
international journal"  

ศ. 6 ก.ค. 55 
9.30-12:00 น. หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.เอก 27 
อาจารย ์4  
บคุคลภายนอก 4 

35 

19 ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรือ่ง Numerals and 
Classifiers: Convergence, 
Divergence, and Greenberg's 
Universal 20A 

13 ก.ค.55 708 บรมฯ นสิติป.โท 1    
นสิติป.เอก 27 
อาจารย ์4 
บคุคลภายนอก 3 

35 

20 ภาษาศาสตร ์ บรรยายหวัขอ้ "คลงัขอ้มลูภาษากบั
การวเิคราะหต์วับท" (รว่มกบัฝ่าย
วจัิยและศนูยค์วามเป็นเลศิฯ) 

ศ. 14 ก.ย. 55 เวลา 13.00-
15.00 น. ณ หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 5    
นสิติป.เอก 20  
อาจารย ์ 2   

27 

21 ภาษาศาสตร ์ บรรยายหวัขอ้ "Resilience 
Linguistics, Language 
Maintenance and Language 
Revitalisation" 
(จัดรว่มกับโครงการปรญิญาเอก
กาญจนาภเิษก (สกว.) ) 

พ. 12 ก.ย. 55 เวลา 13.30-
15.30 น.ณ หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.เอก 29  
อาจารย ์ 2  

31 

22 ภาษาองักฤษ จัดการบรรยาย Thoughts Forum 
โดยวทิยากรซึง่เป็นผูเ้ขยีน
บทความทีจ่ะตพีมิพใ์นวารสาร 
Thoughts 2011 

5 ม.ค. 55 เวลา 13.30 – 
15.30 น.ณ หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติ ป.โท 5 
นสิติ ป.เอก 2 
อาจารย ์10 
บคุคลภายนอก 2 

19 

23 ภาษาองักฤษ บรรยายพเิศษโดยผูเ้ชีย่วชาญ ชาว
ตา่งประเทศ  เรือ่ง “Issues in 
Second Language Acquisition” 

15 พ.ค. 55 หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี  

นสิติป.โท 7 
อาจารย ์14 
บคุคลภายนอก 4 

25 

24 ภาษาองักฤษ โครงการบรรยายพเิศษ Current 
Trend Sociolinguistics  

15-พ.ค.-55 นสิติ 7 
อาจารย ์ 14 
บคุคลภายนอก 7 

28 

25 ภาษาองักฤษ จัดการบรรยายเชงิวชิาการในหวัขอ้ 
“It is nature that is the ruin of 
Wembley”: Virginia Woolf and 
the British Empire Exhibition  

พฤ. 7 ม.ิย. 55 เวลา 13.00-
14.30 น. ณ หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติ 4 
อาจารย ์ 18 
บคุลากร 3 

25 

26 ภาษาองักฤษ จัดการบรรยายเชงิวชิาการในหวัขอ้ 
"Yoga, Poetry and the Power of 
Love"  

อ. 19 ม.ิย. 55 เวลา 13.30–
15.00 น. ณ หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติ 9 
อาจารย ์ 15 
บคุลากร 3 
บคุลากรภายนอก 1 

28 

27 ภาษาองักฤษ บรรยายพเิศษโดยผูเ้ชีย่วชาญ ชาว
ตา่งประเทศ  เรือ่ง  “Issues in 
History of English”  

18 ก.ค. 55 หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 14 
นสิติป.เอก 2 
อาจารย ์8  
บคุคลภายนอก 1 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 2 

27 

28 ภาษาองักฤษ จัดการบรรยายเชงิวชิาการในหวัขอ้ 
"On the Human Impersonal 
Pronouns of English" 

พ. 18 ก.ค. 55 เวลา 
13.30–15.30 น. ณ หอ้ง 
708 อาคารบรมราชกมุาร ี 

นสิติ 7 
อ.14 
บคุคลภายนอก 4 

25 

29 ศลิปการ
ละคร 

บรรยายพเิศษ ละครเวททีีส่รา้งฉาก
จากวัสดใุนชวีติประจําวัน (Object 
Theatre) 

24 ม.ค. 55  ณ ศนูยศ์ลิป
การบละครสดใสฯ อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี60 
นสิติป.โท 12 
นสิติป.เอก 2  
อาจารย ์ 5 
บคุลากร  3
บคุคลภายนอก 30 

112 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
30 ศลิปการ

ละคร 
ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารละครเวททีี่
สรา้งฉากจากวัสดใุนชวีติประจําวัน 
(Object Theatre) และการแสดง
ละคร 3 เรือ่ง จากประเทศอสิราเอล 

24 ม.ค. 55  ณ ศนูยศ์ลิป
การละคร สดใส พันธมุโกมล  
อาคารมหาจักรสีรินิธร คณะ
อกัษรศาสตร ์ 

นสิติป.ตร ี30 
นสิติป.โท 3 
อาจารย ์ 3  

36 

31 ศลิปการ
ละคร 

บรรยายพเิศษ และฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารละครเวทเีรือ่ง An Oak 
Tree โดยทมิ เคราช ์ศลิปินจาก
ประเทศองักฤษ 

พฤ. 2  ก.พ. 55  ณ หอ้ง 
707 อาคารบรมฯ และโรง
ละคร ศนูยศ์ลิปการละคร 
สดใส พันธมุโกมล  อาคาร
มหาจักรสีรินิธร คณะอกัษร
ศาสตร ์ 

นสิติป.ตร ี60  
นสิติป.โท 12 
นสิติป.เอก2 
อาจารย ์ 5 
บคุลากร  3
บคุคลภายนอก 30 

112 

32 ศลิปการ
ละคร 

เสวนาหลงัการแสดงละคร เรือ่ง 
"An Oak Tree" 

2-4 ก.พ. 55  ณ ศนูยศ์ลิป
การละคร สดใส พันธมุโกมล  
อาคารมหาจักรสีรินิธร คณะ
อกัษรศาสตร ์   

นสิติป.ตร ี60 
นสิติป.โท 13 
อาจารย ์ 10 
บคุลากร 10
บคุคลภายนอก 40 

133 

33 ศลิปการ
ละคร 

เสวนาหลงัการแสดง "เทศกาล
วัฒนธรรมฝร่ังเศส-ไทย 2012"  มี
การแสดง 3 ชดุ "IETO", “Pichet 
Klunchun and Myself” และ   
“Cinématique”   

9 ก.พ. - 3 ม.ีค. 55  ณ 
ศนูยศ์ลิปการละคร สดใส 
พันธมุโกมล  อาคารมหาจักรี
สรินิธร คณะอกัษรศาสตร ์   

นสิติป.ตร ี300 
นสิติป.โท 20 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์ 10 
บคุลากร  30
บคุคลภายนอก 60 

425 

34 ศลิปการ
ละคร 

เสวนาหลงัการแสดงละครเทศกาล
ละคร "กอ่นจบ 2555" ละครเวท ี4 
เรือ่ง "วันด ีคนืด"ี,  รัก(ทะ)ลวงตา,  
เรือ่ง(รัก)ลับของครแูคเรน และ 
ผูห้ญงิ "เอาอยู"่  

17 ก.พ. -25 ม.ีค. 55  ณ 
ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล  อาคารมหาจักรี
สรินิธร คณะอักษรศาสตร ์   

นสิติป.ตร ี350  
นสิติป.โท  25 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์10 
บคุลากร  20
บคุคลภายนอก 10 

420 

35 ศลิปการ
ละคร 

บรรยาย ซาโยนาระ โดย อ.ฮริา
ตะ+อ.อชิกิโุระ 

15-18  ม.ีค. 55  ณ ศนูย์
ศลิปการบละครสดใสฯ 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร1ี00 
นสิติป.โท 15 
นสิติป.เอก2 
อาจารย ์ 20 
บคุลากร  30
บคุคลภายนอก 20 

184 

36 ศลิปการ
ละคร 

เสวนาหลงัการแสดงละคร คนกบั
หุน่ยนต ์เรือ่ง "ซาโยนาระ"  

15-18 ม.ีค. 55  ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส พันธมุ
โกมล  อาคารมหาจักรสีรินิ
ธร คณะอกัษรศาสตร ์   

นสิติป.ตร ี400 
นสิติป.โท 50 
นสิติป.เอก 10 
อาจารย ์ 20  
บคุลากร  50
บคุคลภายนอก 100 

630 

37 ศนูย์
คอมพวิเตอร ์

โครงการอบรมทักษะทาง
คอมพวิเตอรใ์หแ้กน่สิติ: การใช ้
โปรแกรม Twitter 

ศ. 17 ก.พ.55 นสิติ ป.ตร ีและ
บณัฑติศกึษา18 

18 
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กจิกรรมอืน่ๆ ด้านวชิาการ กฬีา นันทนาการ ศิลปวฒันธรรม บําเพญ็ประโยชน์ และด้านคุณธรรมจริยธรรม ท่ีจดัใหนิ้สิตทุก
ระดบั อาจารย ์บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 223 กิจกรรม 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 

1 BALAC ชมการแสดง แหวกมา่น ครัง้ที ่9 
(Curtain Up!, Vol.9) 

10-11 ต.ค. 54 ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร คณะ
อกัษรฯ 

นสิติป.ตร ี  83 83 

2 BALAC ฝึกพดูภาษาจนีกลาง 4 ทกุวันจันทรเ์วลา 16.00-
17.00 น. ระหวา่งวันที ่9 
ม.ค. 55 - 23 เม.ย. 55  
หอ้ง 501/13 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี  25 
อาจารย ์ 1 

26 

3 BALAC ฝึกพดูภาษาญีปุ่่ น ทกุวันจันทรเ์วลา 12.00-
13.00 น. ระหวา่งวันที ่9 
ม.ค. 55 - 30 เม.ย. 54  
หอ้ง 401/17 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี  24 
อาจารย ์ 1 

25 

4 BALAC ชมการแสดงรว่มสมัยชดุ 
"Therapy (After the Flood)"   

25 ม.ค. 55 เวลา 17.30 น. 
และ 19.30 น.  

นสิติป.ตร ี  68 68 

5 BALAC ชมการแสดงเรือ่ง An Oak Tree 3 ก.พ. 55 เวลา 19.30 น. 
ณ ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหาจักรี
สรินิธร คณะอกัษรฯ 

นสิติป.ตร ี  68 68 

6 BALAC ชมการแสดงในเทศกาลวัฒนธรรม
ฝร่ังเศส-ไทย 2555 (La Fête 
2011)  

10 ก.พ. 55 เวลา 20.00 น. 
,  21 ก.พ. 55 เวลา 20.00 
น., 23 ก.พ.55 เวลา 20.00 
น., 3 ม.ีค.55 เวลา 20.00 
น. ณ ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรสีรินิธร คณะอกัษรฯ 

นสิติป.ตร ี  68 68 

7 BALAC ประชมุเพือ่ปรับปรงุรายวชิาทีเ่ปิด
สอนใหก้ับหลกัสตูรและ
แลกเปลีย่นความเห็นเกีย่วกบั
กลวธิกีารสอน 

1 พ.ค. 55 เวลา 10.00-
12.00 น. ณ หอ้ง 712 
อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์11 11 

8 BALAC โครงการพานอ้งทัวรร์อบรัว้จามจรุ ี 22 พ.ค. 55 08.00 - 14.00 
น. ณ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  

นสิติ 130 คน 130 

9 BALAC งาน BALAC พบผูป้กครองและ
ปฐมนเิทศนสิติใหมห่ลักสตูร
อกัษรศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาและวัฒนธรรม (หลกัสตูร
นานาชาต)ิ ประจําปีการศกึษา 
2555 

14 ก.ค. 55 07.30-16.00  
ณ หอ้ง 301-302 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

คณะกรรมการบรหิาร
คณะ 2 คน, 
คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรฯ 5 คน, 
อาจารยท์ีป่รกึษา
นสิติ 4 คน, นสิติ 95 
คน, ผูป้กครองนสิติ 
165 คน 

271 

10 BALAC โครงการศกึษานอกสถานที ่ณ 
อําเภอสตัหบี จังหวัดชลบรุ ี

30 ก.ค. 55 - 1 ส.ค 55  ณ 
อําเภอสตัหบี จังหวัดชลบรุ ี

คณะกรรมการบรหิาร
คณะ 2 คน, 
คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรฯ 8 คน, 
อาจารยป์ระจํา
หลกัสตูรฯ 2 คน, 
อาจารยท์ีป่รกึษานสิติ 
2 คน, นสิติ 200 คน 

214 

11 BALAC โครงการเสวนาอาจารยท์ีป่รกึษา 9 ส.ค. 55 12.00-16.00 น. 
ณ โรงแรม Le Meridien 

นสิติ ป.ตร ี6 คน  
อาจารย ์14 คน  
บคุลากร 3 คน 

23 

12 BALAC โครงการชมละครเวทรีว่มสมัยเรือ่ง 
The Odd Couple (Queer 
Version) 

2 ก.ย. 55 / 5 ก.ย 55 
16.00 - 19.00 ณ 
Democrazy Theatre 
Studio ซอยสะพานคู ่ถนน
พระราม 4 

นสิติ 100 คน 100 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
13 BALAC โครงการแหวกมา่น ครัง้ที ่11 

(Curtain Up!, Vol.11 ) 
8 ต.ค. 55 / 9 ต.ค 55  ณ 
ศนูยศ์ลิปการละคร สดใส 
พันธโุกมล 

นสิติ 100 คน 100 

14 BALAC โครงการชมละครเวทรีว่มสมัยเรือ่ง 
บางละเมดิ 

20 ก.ย. 55 / 21 ก.ย 55 
19.30 - 21.00 ณ สถาบนั
ปรดี ีพนมยงค ์ซอยทอง
หลอ่ 

นสิติ 100 คน 100 

15 คณะอกัษร
ศาสตร ์

ทําบญุ-ตกับาตร เนือ่งในวันคลา้ย
วันสถาปนาคณะอกัษรศาสตร ์

4 ม.ค. 55 บรเิวณดา้นหลงั
หอประชมุใหญ ่ระหวา่ง
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ กบั
อาคารมหาวชริาวธุ 

นสิติ 80 
อาจารย ์65 
บคุลากร 45 
บคุคลภายนอก 30 
ศษิยเ์กา่ 5 

225 

16 คณะอกัษร
ศาสตร ์

ทําบญุคณะฯ 4 ม.ค. 55 บรเิวณโถงอาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

อาจารย ์38 
บคุลากร 12 

50 

17 คณะอกัษร
ศาสตร ์

สมัมนาอาจารยค์ณะอกัษรศาสตร ์
ประจําปี 2555 แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
กลยทุธใ์นการพัฒนา... 
-ภาควชิาสูค่วามเป็นเลศิทาง
วชิาการ 
-ภาควชิาสูป่ระชาคมอาเชยีนและ
นานาชาต ิ
-ภาควชิาสูส่งัคม 

19 เม.ย. 55 หอ้ง 304 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

121 121 

18 คณะอกัษร
ศาสตร ์

สมัมนาเจา้หนา้ทีค่ณะอกัษร
ศาสตรป์ระจําปี 2555 

24-25 พ.ค. 55 
มหาวทิยาลยัสรุนาร ีจ.
นครราชสมีา 

93 93 

19 คณะอกัษร
ศาสตร ์

การตรวจประเมนิคณุภาพ สมศ.
รอบปีการศกึษา 2555 

14 ม.ิย. 55 ระหวา่งเวลา 
9.30-16.00 น.ณ หอ้ง
ประชมุสํานักคณบด ีอาคาร
มหาวชริาวธุ และอาจเยีย่ม
ชมหอ้งเรยีนและ
หอ้งปฏบิตักิาร  

N/A 0 

20 คณะอกัษร
ศาสตร ์

“รอ้ยปี สีศ่าสตราจารย”์ ศ. 15 ม.ิย. 55 หอ้ง 303 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 
ระหวา่งเวลา 9.00-15.15 น 

อาจารย ์40 
ศษิยเ์กา่ 160 

200 

21 คณะอกัษร
ศาสตร ์

รว่มตอ้นรับผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั
และนําเสนอขอ้มลูคณะอกัษร
ศาสตร ์

6 ส.ค. 55 เวลา 13.00 น. 
ณ หอ้งประชมุศ.สทุธลิกัษณ์ 
อําพันวงศ ์ชัน้ M อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

อาจารยค์ณะฯ 11 
ผูบ้รหิาร
มหาวทิยาลยั 6 

17 

22 คณะอกัษร
ศาสตร ์

งานเกษียณอายรุาชการ ศ. 21 ก.ย. 55 ระหวา่งเวลา 
14.00-17.00 น. ณ หอ้ง 
111 อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

N/A 0 

23 บรรณารักษ
ศาสตร ์

โครงการพัฒนาเว็บไซตห์อ้งสมดุ
โรงเรยีนหนองแซงวทิยา จ.สระบรุ ี

ก.พ.-เม.ย. 55 อ.หนองแซง
จังหวัดสระบรุ ี 

นสิติป.ตร ี12 
อาจารย ์1 
บคุคลภายนอก 5 

18 

24 บรรณารักษ
ศาสตร ์

โครงการเสรมิสรา้งประสบการณ์
วชิาชพี 

เม.ย.-พ.ค.55 หอ้งสมดุใน
จฬุาฯ 2 แหง่ หอ้งสมดุ
หน่วยงานภายนอก 2 แหง่ 

นสิติ ป.ตร ี7 คน 7 

25 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ปฐมนเิทศนสิติปรญิญา
มหาบณัฑติ 

14 พ.ค.55 เวลา 9.00-
12.00 

นสิติ ปโท 4 
อาจารย ์7 

11 

26 บรรณารักษ
ศาสตร ์

โครงการเสนอความกา้วหนา้ใน
การทําวทิยานพินธ ์

17 ส.ค. 55 เวลา 13.00-
16.00 น. หอ้ง 707 อาคาร
บรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 9 
อาจารย ์ 2 

16 

27 บรรณารักษ
ศาสตร ์

โครงการหอ้งสมดุเพือ่นอ้ง 18-19 ส.ค. 55 โรงเรยีนวัด
นาบญุ จ.สระบรุ ี

นสิติป.ตร ี47 
อาจารย ์ 3
บคุคลภายนอก 156 

206 

28 บรรณารักษ
ศาสตร ์

LIS Journal Club : Kousha, K., 
Thelwall, M., & Abdoli, M.  
(2012).  The role of online 
videos in research 
communication: A content 
analysis of YouTube videos 

7 ก.ย. 55 เวลา 13:00 - 
14:00 น. หอ้ง 302 อาคาร
บรมราชกมุาร ี 

อาจารย ์4 4 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
cited in academic publications.  
Journal of American Society 
for Information Science and 
Technology (JASIST), 63(9): 
1710-1727. DOI: 
10.1002/asi.22717 

29 บรรณารักษ
ศาสตร ์

LIS Journal Club : Brandtzæg, 
P. B. (2012), Social 
Networking Sites: Their Users 
and Social  
Implications — A Longitudinal 
Study. Journal of Computer-
Mediated  
Communication, 17: 467–488. 
doi: 10.1111/j.1083-
6101.2012.01580.x  

14 ก.ย. 55 เวลา 13:00 - 
14:00 น. หอ้ง 302 อาคาร
บรมราชกมุาร ี 

อาจารย ์3 
นสิติ 2 

5 

30 บรรณารักษ
ศาสตร ์

LIS Journal Club : งานวจัิยที่
นําเสนอในการประชมุทางวชิาการ
ดา้นพฤตกิรรม  
สารสนเทศ ISIC2012: The 
Information Behaviour 
Conference  
(http://www.slis.keio.ac.jp/isic
2012/) ทีป่ระเทศญีปุ่่ น  

28 ก.ย. 55 เวลา 13:00 - 
14:00 น. หอ้ง 302 อาคาร
บรมราชกมุาร ี 

นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 7
บคุคลภายนอก 3 

20 

31 ประวัตศิาสตร ์ โครงการฝึกปฏบิัตกิารวจัิยเพือ่
สมัมนาประวัตศิาสตร ์จ.ปราจนีบรุ ี
และจ.นครนายก 

23-25 ธ.ค. 54 นสิติ ป.โท 10 
นสิติ ป.เอก 1 
TA (ป.โทปี2) 1 
อาจารย ์3 

15 

32 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา หวัขอ้ 
"ทัศนาธปิไตย: ความเปลีย่นแปลง
ของการมองในสยาม ตัง้แตก่ลาง
ครสิตศ์ตวรรษที ่19" โดย  
คณุสงิห ์สวุรรณกจิ (Ph.D. 
Fellow, Department of History, 
University of Copenhagen) 

26 ธ.ค. 54  
 
เวลา 13.00-16.00 น.  
 
ณ หอ้ง 708 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 2 
อาจารย ์7  
 
บคุคลภายนอก 18 

37 

33 ประวัตศิาสตร ์ บรรยายพเิศษ หัวขอ้ 
Environmental History:'The 
History of Forestry in 
Southeast Asia in Regional and 
Global Context' โดย Professor 
Gregory Barton (Australian 
National University) และ 
Dr.Brett Bennett(University of 
Western Sydney) 

27 ธ.ค. 54 
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ หอ้ง 601/7 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี2 
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์3 
บคุคลภายนอก 3 

18 

34 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา หวัขอ้ "วธิี
จัดการความตาย ในกรงุเทพฯ 
พ.ศ.2430-2450" โดย 
Mr.Quentin Pearson (Ph.D. 
Candidate, Department of 
History, Cornell University 

13 ก.พ. 55 
เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ หอ้ง 708 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.โท 13 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์6 
บคุคลภายนอก 5 

29 

35 ประวัตศิาสตร ์ โครงการทัศนศกึษาแหลง่
โบราณคดแีละโบราณสถานฯ วชิา 
2204365 

17-19 ก.พ. 55 นสิติ 8 
อาจารย ์1 
เจา้หนา้ที ่1 

10 

36 ประวัตศิาสตร ์ โครงการทัศนศกึษาจังหวัด
เพชรบรุ-ีราชบรุ ี

11-12 ก.พ. 55 เลือ่นไป 
10-11 ม.ีค.55  

นสิติ 69 
อาจารย ์2 
เจา้หนา้ที ่1 

72 

37 ประวัตศิาสตร ์ โครงการสมัมนาเพือ่วางแผน
พัฒนาภาควชิาและหลกัสตูรระดบั
ปรญิญาตร ีโท เอก และการเรยีน
การสอนวชิาอารยธรรม ภาควชิา
ประวัตศิาสตร ์ปีงบประมาณ 2555 
 

28-29 พ.ค. 55 เวลา 8.00-
16.00 น. หอ้ง 705 อาคาร
บรมราชกมุาร ี

อาจารย ์9 9 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
38 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา ภาควชิา

ประวัตศิาสตร ์ภาคตน้ 2555 
2, 16, 23 ก.ค.55  
6, 20 ส.ค.55 เวลา 13.00-
16.00 น. หอ้ง 708 อาคาร
บรมราชกมุาร ี

(ดทูีก่จิกรรมแตล่ะ
วัน) 

0 

39 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติ หัวขอ้ การเตมิโต
ของคนเดอืนตลุาคม:อํานาจและ
ความขดัแยง้ของอดตีนักกจิกรรม
ปีกซา้ยในการเมอืงไทยสมัยใหม ่ 

2 ก.ค.55 708 อาคารบรมฯ นสิติป.ตร ี5 
นสิติป.โท 11 
นสิติป.เอก 2 
อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก 10 

33 

40 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติ หัวขอ้ ตํารวจใน
พมา่สมัยอาณานคิม ค.ศ.1886-
1938 โดย อ.ลลติา หงิคานนท ์
คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ม.มหาสารคาม 

2 ก.ค.55 708 อาคารบรมฯ นสิติป.โท 12 
นสิติป.เอก 3 
อาจารย ์ 6  
บคุคลภายนอก 8 

29 

41 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา หวัขอ้ "ชล
กร: ประวัตศิาสตรส์งัคมวา่ดว้ย
ความรูข้องการจัดการน้ําสมัยใหม่
ในประเทศไทย" โดย อ.ดร.จักร
กรชิ สงัขมณีคณะรัฐศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

16 ก.ค. 55 ณ หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี0 
นสิติป.โท 12 
นสิติป.เอก 2 
อาจารย ์ 4 
บคุคลภายนอก 6 

24 

42 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา หวัขอ้ "การ
จัดกจิการสาธารณะในเมอืงกรงุ
เทพระหวา่งทศวรรษ2420-2470: 
การตดัถนน การจัดเขตสขุาภบิาล 
และการสาธารณสขุ" โดย อ.ดร.
นภิาพร รัชตพัฒนากลุ คณะศลิป
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

23 ก.ค. 55 ณ หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี1 
นสิติป.โท 14 
นสิติป.เอก 2 
อาจารย ์ 3  
บคุคลภายนอก 5 

25 

43 ประวัตศิาสตร ์ โครงการทัศนศกึษาสถานทีสํ่าคญั
ทางประวัตศิาสตร ์รายวชิา 
2204201 ประวัตศิาสตรไ์ทยกอ่น
สมัยใหม ่ 

อา. 29 ก.ค. 55 จ.
สพุรรณบรุ ี

นสิติ.ป ตร ี39 อ. 2  
เจา้หนา้ที ่1 

42 

44 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา หวัขอ้ 
"Momotheism กบัโครงสรา้ง
ความคดิตะวันตก (อาณาบรเิวณ
ศกึษา?)" โดย รศ.ธเนศ วงศย์าน
นาวา คณะรัฐศาสตร ์หาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ์

6 ส.ค. 55 ณ หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 13 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก 1 

20 

45 ปรัชญา โครงการสมัมนาวทิยานพินธส์าขา
ปรัชญาระดับดษุฎบีณัฑติ  ภาค
ปลาย  ปี 2554 

ศ. 2 ม.ีค.  55  เวลา  
13.00-16.00 น.  ณ หอ้ง 
708  อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี6 
นสิติป.โท 7 
นสิติป.เอก 3 
อาจารย ์ 4 
บคุคลภายนอก4 

24 

46 ปรัชญา โครงการตดิตามความกา้วหนา้การ
ทําวทิยานพินธ ์ ภาคปลาย   ปี 
2554 

ศ. 9  ม.ีค.  55  เวลา  
13.00-16.00 น.  ณ หอ้ง 
708  อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี6 
นสิติป.โท 7 
นสิติป.เอก 3 
อาจารย ์ 4 
บคุคลภายนอก4 

24 

47 ปรัชญา โครงการเสวนาปรัชญา หวัขอ้ 
"ความขดัแยง้ อัตลกัษณ์และการ
เคารพยอมรับ" 

ศ. 16 ม.ีค. 55 เวลา   
13.00-16.00 น. ณ หอ้ง 
401/17 อาคารมหาจักรสีรินิ
ธร 

นสิติป.ตร ี10 
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก3 
อาจารย ์ 11 

34 

48 ปรัชญา โครงการเสวนาปรัชญา หวัขอ้ 
"เนือ้หาเชงิมโนทัศนแ์ละบทบาท
ของการใหเ้หตผุลตอ่การกระทํา" 
(Conceptual Content and Its 
Rational Role) 

ศ. 23 ม.ีค. 55 เวลา 13.00-
16.00 ณ หอ้ง708 อาคาร
บรมราชกมุาร ี 

นสิติป.ตร ี10 
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 3 
อาจารย ์11  

34 

49 ปรัชญา จัดงานอาจารยบชูา ปรัชญา 41 ปี ศ. 27 ก.ค. 55 หอ้ง 304 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 4 
อาจารย ์17 
บคุคลภายนอก 27 
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม  
 

58 



104 

 

ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
50 ปรัชญา โครงการตดิตามความกา้วหนา้การ

ทําวทิยานพินธ ์
ศ. 10 ส.ค. 55 เวลา 12.30-
16.00 น. หอ้ง 708 อาคาร
บรมฯ 

อาจารย ์4  
ป.โท 2 
ป.เอก 5 
บคุคลภายนอก 1 

12 

51 ปรัชญา โครงการสมัมนาวทิยานพินธร์ะดบั
ดษุฎบีณัฑติ 

ศ. 17 ส.ค. 55 เวลา 12.30-
16.00 น. หอ้ง 708 อาคาร
บรมฯ 

อาจารย ์9 
ป.ตร ี1 
ป.โท 8 
ป.เอก 2 
บคุคลภายนอก 4 

24 

52 ปรัชญา "ประสบการณ์การวจัิยทีป่ระเทศ
กรซี"  

ศ. 24 ส.ค. 55 เวลา   
13.00-16.00 น. ณ หอ้ง 
708 อาคารบรมฯ 

นสิติป.โท 8        
นสิติป.เอก 8 
อาจารย ์7  
บคุคลภายนอก 3 

26 

53 ปรัชญา "Philosophy for the Recovery 
from the Aftermath of 3.11 
Disaster " 

ศ. 31 ส.ค. 55 เวลา 13.00-
16.00 ณ หอ้ง708 อาคาร
บรมฯ  

นสิติป.โท 8        
นสิติป.เอก 8 
อาจารย ์7  
บคุคลภายนอก 3 

26 

54 ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

GAT Tutoring for Flood Victims 
(รว่มกบัศษิยเ์กา่ในการจัด
โครงการ) 

วันที ่14 ต.ค. 54 บคุคลภายนอก 129 129 

55 ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

ลลีาศโบราณในลานอกัษร  ภาคการศกึษาปลาย 4 พ.ย. 
54 - 27 ม.ค. 55 หอ้งชมรม
นาฏศลิป์ไทย (151) ชัน้ M1 
และหอ้งโถงชัน้ลา่ง อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

  0 

56 ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

อบรมภาษาละตนิขัน้พืน้ฐาน  ภาคการศกึษาปลาย 4 พ.ย. 
54 - 27 ม.ค. 55 หอ้ง 
501/7 อาคารมหาจักรสีรินิ
ธร 

นสิติปัจจบุนัและ
ศษิยเ์กา่ จํานวน 20 
คน 

20 

57 ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

ปฐมนเิทศกอ่นฝึกงาน  วันที ่18 ม.ค. 55 เวลา 
13.00–14.00 น. และเวลา 
16.00–17.00 น.  
หอ้ง 401/17 อาคารมหา
จักรสีรินิธร คณะอกัษร
ศาสตร ์

นสิติปี 4 63 
อาจารย ์ 3 คน 
บคุลากร 3 คน 

69 

58 ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

ปัจฉมินเิทศคณะอกัษรศาสตร ์
ประจําปีการศกึษา 2554 

2  ม.ีค. 55  หอ้ง 205 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ และ
บรเิวณสนามหญา้ระหวา่ง
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ และ
อาคารมหาวชริาวธุ เวลา 
13.00–19.00 น. 

นสิติปี 4 248  
อาจารย ์ 4 คน 
บคุลากร 3 คน
บคุคลภายนอก 4 
คน 

259 

59 ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

พาพีน่อ้งทอ่งสยามราตร ี 17 ม.ีค. 55 ณ พพิธิภัณฑ์
ชา้งเอราวัณและเมอืงโบราณ 
จ.สมทุรปราการ 

นสิติ 5 
อาจารย ์1 
ศษิยเ์กา่ 

6 

60 ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

ธารน้ําใจอกัษร ปี 2555  วันที ่8 ม.ีค. 55  N/A 0 

61 ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

พธิกีตเวทติาผูม้อีปุการคณุดา้น
ทนุการศกึษา คณะอกัษรศาสตร ์

15  ม.ีค.  55  เวลา 13.00–
16.00 น. หอ้ง 304 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี40 คน 
อาจารย ์10 คน   
บคุลากร 3 
บคุคลภายนอก 3 คน  
ผูใ้หท้นุ 11 คน 

67 

62 ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

กนิขา้วกบัเพือ่นในเดอืนแหง่ความ
รัก และงาน “ฉลองใหอ้าจารย์
สดใส กนิขา้วมือ้ใหญก่บัพีน่อ้ง" 
 

18 ก.พ. 55 ณ โรงอาหาร
รวมคณะอกัษรศาสตร ์

อาจารย ์20 คน        
ศษิยเ์กา่ 50 คน 

70 

63 ฝ่ายกจิการ
นสิติ 
 
 
 
 
 

การรณรงคเ์กีย่วกบัการสอบ เม.ย.-55 N/A 1430 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
64 ฝ่ายกจิการ

นสิติ 
อกัษรใหมใ่จอาสา (รวม 5 ครัง้) 1. 24 พ.ค. 55 ณ บา้น

ราชาวด ีและวัดปรมัยยกิา
วาส 

นสิติ 77 คน 
อาจารย ์1 คน 
บคุลากร 2 คน 

80 

65     2. 25 พ.ค. 55 ณ อทุธยาน
การเรยีนรูพั้นทา้ยนรสงิห ์
และหมูบ่า้นเบญจรงคด์อน
ไกด่ ี

นสิติ 59 คน 
อาจารย ์2 คน 
บคุลากร 2 คน 

63 

66     3. 30 พ.ค. 55 ณ บา้นราช
วถิ ีและพระทีน่ั่งวมิานเมฆ 

นสิติ 80 คน 
อาจารย ์3 คน 
บคุลากร 4 คน 

87 

67     4. 31 พ.ค. 55 ณ บา้น
คนชราบางแค 2 และวัด
ปากน้ํา,วัดอปัษรสวรรค ์

นสิติ  82 คน 
อาจารย ์2 คน 
บคุลากร 4 คน 

88 

68     5. 1 ม.ิย. 55 ณ คนพกิาร
พระประแดงฯ และ ป้อมพระ
จลุจอม  

นสิติ  103 คน 
อาจารย ์1 คน 
บคุลากร 5 คน 

109 

69 ฝ่ายกจิการ
นสิติ 

งานพบผูป้กครองนสิติใหมค่ณะ
อกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั (ชมอกัษร) 

27 พ.ค. 55 เวลา 9.00-
12.00 หอ้ง 503 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

บคุคลภายนอก 250 
คน  

250 

70 ฝ่ายกจิการ
นสิติ/ก.อศ. 

สมัมนากลางปี คณะกรรมการนสิติ
อกัษรศาสตร ์ ประจําปีการศกึษา 
2553 

5-6 ต.ต. 53 ณ หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี 

นสิติ 35 คน 
อาจารย ์1 คน 
บคุลากร 3 คน 

39 

71 ฝ่ายกจิการ
นสิติ/ก.อศ. 

จดหมายขา่วรายสปัดาหรํ์าแพน 
ภาคปลาย ปีการศกึษา 2554 

ภาคปลาย ปีการศกึษา 
2554 

  0 

72 ฝ่ายกจิการ
นสิติ/ก.อศ. 

สง่ตอ่หนังสอืสูม่อืนอ้งผูป้ระสบ
อทุกภัย สง่ตอ่น้ําใจไปกบัอกัษรฯ
จฬุาฯ 

21 ม.ค. 55 ณ โรงเรยีนบา้น
หนองเพรางาย อ.ไทรนอ้ย 
โรงเรยีนวัดรวบ อ.บางกรวย 
และ โรงเรยีนบา้นดอน
ตะลมุพกุ อ.บางใหญ ่จ.
นนทบรุ ี

นสิติ 20 คน 
อาจารย ์1 คน    
บคุลากร 1 คน 
บคุคลภายนอก 

22 

73 ฝ่ายกจิการ
นสิติ/ก.อศ. 

บายเนยีร ์ประจําปีการศกึษา 2554 2 ม.ีค. 55 13.00-19.00 
หอ้ง 205 อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์และ และที่
โรงแรมใบหยก 

นสิติชัน้ปีที ่4  
329 คน 

329 

74 ฝ่ายกจิการ
นสิติ/ก.อศ. 

รับนอ้งอกัษรฯ (ชงโคแรกบานบน
ลานจามจรุ)ี ประจําปีการศกึษา 
2555 

27 - 29 พ.ค. 55 ณ อาคาร
บรมราชกมุาร ีอาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ ลานหนา้อาคาร
มหาวชริาวธุและอาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติปี1 320 คน 
ผูป้ฏบิตังิาน 75 คน 
อาจารย ์ 3 คน  
บคุคลภายนอก 10 คน 
ศษิยเ์กา่เขา้รว่ม 10 คน

408 

75 ฝ่ายกจิการ
นสิติ/ก.อศ. 

จดหมายขา่ว "รําแพน" Rampan 
Arts Letter 

1 ม.ิย. - 30 ก.ย. 55 ผูป้ฏบิตังิาน 10 
ผูส้ง่ผลงาน 2 

12 

76 ฝ่ายกจิการ
นสิติ/ก.อศ. 

ตกับาตรรว่มกนัในวันเปิดเทอม 
(Let's Make a Marit Together) 

5-ม.ิย.-55 ผูเ้ขา้รว่มงาน 68 คน 68 

77 ฝ่ายกจิการ
นสิติ/ก.อศ. 

หนังสอืรับนอ้ง "กลา้ชงโค" ปี
การศกึษา 2555 (Arts Guide 
Book) 

12 พ.ค.-8 ม.ิย. 55 ผูป้ฏบิตังิาน 8 
ผูรั้บหนังสอื 400 

408 

78 ฝ่ายกจิการ
นสิติ/ก.อศ. 

วันไหวค้ร ูปีการศกึษา 2555 14 ม.ิย. 55 หอ้ง 201 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

ผูเ้ขา้รว่มงาน 251 
คน 

251 

79 ฝ่ายกจิการ
นสิติ/ก.อศ. 

เลอืกตัง้ซอ่มคณะกรรมการนสิติ
อกัษรศาสตร ์(ก.อศ.) ประจําปี
การศกึษา 2555 

21 ม.ิย. 55 ณ โถง อาคาร
มหาจักรฯี 

กกต. 10 คน 
ผูม้าใชส้ทิธิ ์400 คน 

410 

80 ฝ่ายกจิการ
นสิติ/ก.อศ. 

สายรหสั สานสมัพันธพ์ีน่อ้ง 23 พ.ค. - 29 ม.ิย. 55 ผูป้ฏบิตังิาน 2 
ผูรั้บหนังสอื 655 

657 

81 ฝ่ายกจิการ
นสิติ/ก.อศ. 

ภมูศิาสตรรั์กโลก (GEOG Go 
Green) เก็บขยะมลูฝอยทางน้ํา ถ.
จอมทอง 

30-ม.ิย.-55 ผูเ้ขา้รว่มงาน 68 คน 68 

82 ฝ่ายกจิการ
นสิติ/ก.อศ. 

โครงงานเขยีนกนัเถดิ จะเกดิผล 
(Sara's New Born Writer 
Project) 

4 ก.ค. - 30 ก.ย. 55 นสิติปฏบิัตงิาน 6 
นสิติรว่มประกวด 20 

26 

83 ฝ่ายกจิการ
นสิติ/ก.อศ. 

โครงงานสวนอกัษร (Arts' 
Garden of Ideas) 

6 ก.ค. - 30 ก.ย. 55 นสิติปฏบิัตงิาน 6 
นสิติรว่มกจิกรรม 5 

11 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
84 ฝ่ายกจิการ

นสิติ/ก.อศ. 
โครงงานเปิดชมรมภาษาสเปน 
(Spanish Club Grand Opening) 

6 ก.ค. 55 หอ้ง 304 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติเอกสเปน 15 
คน ผูร้ว่มงาน 65 คน 

80 

85 ฝ่ายกจิการ
นสิติ/ก.อศ. 

โครงการหอ้งสมดุเพือ่นอ้ง กรกฎาคม-สงิหาคม 2555 
โรงเรยีนวัดนาบญุ จ.สระบรุ ี

นสิติป.ตร ี47 
อาจารย ์ 3
บคุคลภายนอก 156 

206 

86 ฝ่ายกจิการ
นสิติ/ก.อศ. 

โครงงานคา่ยอกัษรฯ จดุไฟปัญญา
พรรษาหอ้งสมดุ (New Library 
for Kids) 

2-4 ส.ค. 55 อ.แกง่คอย จ.
สระบรุ ี

ผูป้ฏบิตังิาน 21 
อาจารย ์1  
นักเรยีน 41 

63 

87 ฝ่ายกจิการ
นสิติ/ก.อศ. 

โครงการเทศกาลกฬีาอกัษร
ศาสตร ์(Arts Sports Festival) 

6 -23 ส.ค. 55 ผูร้ว่มงาน 177 177 

88 ฝ่ายกจิการ
นสิติ/ก.อศ. 

โครงการแรกพบชมรมภาษาญีปุ่่ น 
(First Meeting Japanese Club) 

10-ส.ค.-55 ผูป้ฏบิตังิาน 20 
ผูร้ว่มงาน 70 

90 

89 ฝ่ายกจิการ
นสิติ/ก.อศ. 

โครงงานสะพายกลอ้งชมกรงุ 
(Photographer's trip: Phra 
Nakhon) 

11-ส.ค.-55 ผูป้ฏบิตังิาน 4 
ผูร้ว่มงาน 10 

14 

90 ฝ่ายกจิการ
นสิติ/ก.อศ. 

สปัดาหอ์าเซยีน (ASEAN Week) 14-17 ส.ค. 55 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

ผูร้ว่มงาน 444 444 

91 ฝ่ายกจิการ
นสิติ/ก.อศ. 

โครงงานสานสมัพันธห์า้หมอ 
(Five Fac. Fest.) 

25-ส.ค.-55 ผูป้ฏบิตังิาน 29 
นสิติปี 1 84 คน 

113 

92 ฝ่ายกจิการ
นสิติ/ก.อศ. 

โครงงาน แลวัดชมวังเหมอืน "เมือ่
ครัง้บา้นเมอืงด"ี 

27-29 ส.ค. 55 
พระบรมมหาราชวังและวัด
พระศรรัีตนศาสดาราม 

นสิติ 50 50 

93 ฝ่ายกจิการ
นสิติ/ก.อศ. 

สวัสดกิารและการประชมุ
คณะกรรมการนสิติอกัษรศาสตร ์
(Goz's Meeting Supports) 

25 พ.ค. - 30 ก.ย. 55 กอ.ศ. 40 40 

94 ฝ่ายกจิการ
นสิติ/ก.อศ.-
ชมรมญีปุ่่ น 

โครงงานประกวดรอ้งเพลงญีปุ่่ น 
ประจําปีการศกึษา 2555 

24 ส.ค. 55 หอ้ง 303 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

ผูป้ฏบิตังิาน 20 
ผูร้ว่มงาน 80 

100 

95 ฝ่ายกจิการ
นสิติรว่มกบั
ศนูยบ์รกิาร
วชิาการ คณะ
อกัษรศาสตร ์ 

โครงการ “มติรภาพไรพ้รมแดน” พฤ. 19 ม.ค. 55 เวลา 
13.00–15.00 น.ณ หอ้ง
สรรพศาสตรส์โมสร เวลา 
15.00–17.00 น. หนา้
อาคารบรมราชกมุาร ี

ผเ้ขา้อบรม
ชาวตา่งชาต ิ60 
นสิติป.ตร ี30 
อาจารย ์6 

96 

96 ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

โครงการเสวนาและอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารวา่ดว้ยเรือ่งเกีย่วกบั
เว็บไซต ์

23 ม.ีค. 55 หอ้ง 711 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

อาจารย ์4 
เจา้หนา้ที ่22 

26 

97 ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

การจัดทํารายงานการประเมนิ
ตนเอง(SAR) ของภาควชิา 

26 ก.ค. 55 หอ้ง 711 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

อาจารย ์6 
เจา้หนา้ที ่21 

27 

98 ฝ่ายวชิาการ นเิทศวชิาเอก-โท ประจําปี
การศกึษา 2554 ใหแ้กน่สิติระดบั
ปรญิญาบณัฑติ ชัน้ปีที ่1 

9 ม.ีค. 55 เวลา 13.00-
15.00 น. 

นสิติ ป.ตร ี300 300 

99 ฝ่ายวชิาการ การประชมุชีแ้จงการดําเนนิการ
ดา้นการรับสมัครเขา้ศกึษาการสง่
วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์และการ
สนับสนุนทนุ 

4 เม.ย.55  เวลา 13.30 น. 
หอ้ง 708 อาคารบรมราช
กมุาร ี

อาจารย ์11 
เจา้หนท้ี ่12 

23 

100 ฝ่ายวชิาการ งานปฐมนเิทศนสิติใหมอ่ักษร
ศาสตร ์

21 พ.ค .55  เวลา 8.00-
12.00 น.หอ้ง 503 อาคาร
บรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี321 
อาจารย ์ 15  
บคุลากร  6 

348 

101 ฝ่ายวรัิชกจิ สปัดาหว์ัฒนธรรมอหิรา่น-ไทย 7-10 ก.พ.55 หอ้ง 304 
อาคารมหาจักรสีรินิธร จฬุาฯ 

อาจารย ์50 
นสิติ ป.ตร ี30 
บคุคลภายนอก 40 

120 

102 ฝ่ายวรัิชกจิ  
คณะอกัษร
ศาสตร ์รว่มกบั
สถานทตู
สาธารณรัฐ
โปแลนด ์

จัดงาน “Two Cultural Weeks of 
Art and Poetry” เพือ่เฉลมิฉลอง
ครบรอบ 40 ปี แหง่ความสมัพันธ์
ทางการทตูระหวา่งราชอาณาจักร
ไทยกบัสาธารณรัฐโปแลนด ์ 

6-20 ก.ค. 55 ณ สรรพ
ศาสตรส์โมสร อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี50 
นสิติตา่งชาต ิ5 
อาจารย ์ 5 
บคุลากร 10 
บคุคลภายนอก 20 

90 

103 ฝ่ายวรัิชกจิ จัดบรรยายพเิศษเรือ่ง ทนุก.พ. ทนุ
ฟลูไบรท ์และทนุออสเตรเลยี 

10 ส.ค.55 ณ หอ้ง 301 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี150 
อาจารย ์ 2 
บคุลากร 2 
บคุคลภายนอก 5 

159 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
104 ภาษา

ตะวันตก/
โปรตเุกส 

โครงการพัฒนาวชิาการนสิติ
สาขาวชิาภาษาโปรตเุกส ทัศน
ศกึษาชมุชนโปรตเุกส 

25-ก.พ.-55 นสิติ 20 
อาจารย ์6 
บคุคลทีส่นใจ 7 

33 

105 ภาษา
ตะวันตก/
โปรตเุกส 

โครงการบรรยายพเิศษ "ดนตรกีบั
เอกลกัษณ์ทางวัฒนธรรมโปรตเุกส
และบราซลิ" 

22 ส.ค. 55 หอ้ง 501/29 
อาคารมหาจักรฯี 

นสิติ 30 
อาจารย ์1 

31 

106 ภาษา
ตะวันตก/
โปรตเุกส 

งานสปัดาหภ์าษาโปรตเุกส 27 ส.ค. 55 - 31 ส.ค. 55 นสิติป.ตร ี35 
อาจารย ์ 10 
บคุคลภายนอก 60 

105 

107 ภาษา
ตะวันตก/
โปรตเุกส 

โครงการบรรยายพเิศษ "โอกาส
ทางการศกึษาในประเทศโปรตเุกส
และบราซลิ" 

5 ก.ย. 55 หอ้ง 501/29 
อาคารมหาจักรฯี 

นสิติ 30 
อาจารย ์1 

31 

108 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

โครงการพัฒนาทักษะการพดู
ภาษาฝร่ังเศสในสถานการณ์จรงิ 
"Feu vert" 

1 ธ.ค.54-4 พ.ค.55 นสิติป.ตร ี45 45 

109 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

โครงการสนับสนุนนสิติรว่มงานกบั
หน่วยงานภายนอก 

4 ก.พ. 55 สมาคมฝร่ังเศส 
สาทรใต ้

นสิติป.ตร ี35 
อาจารย ์1 

36 

110 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

โครงการฝร่ังเศส 24 ชม. (ทบทวน 
เสรมิทักษะ ฟัง พดู อา่น เขยีน 
โดยสอน 12 ครัง้ ๆ ละ 2 ชม. รวม 
24 ชม.) 

อ. 24 เม.ย., 1,8,15,22,29 
พ.ค. 55 
พฤ. 26 เม.ย., 
3,10,17,24,31 พ.ค. 55 

นสิติป.ตร ี15 
อาจารย ์ 2 

17 

111 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

ฝร่ังเศสเมอืงจันทน ์ 9-10 ม.ิย. 55  อาจารย ์8  
ป.ตร ี15  
จนท.2 
นสิติตา่งชาต ิ5 

30 

112 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

งานเสวนา “เรยีนฝร่ังเศสมาสามปี 
ทิง้ทัง้ท…ี ก็น่าเสยีดาย”  เพือ่
สรา้งแรงจงูใจแกน่สิติใหมใ่นการ
เลอืกเรยีนภาษาฝร่ังเศสตอ่ไปใน
ระดบัอดุมศกึษา  

จ. 11 ม.ิย. 55 เวลา 16.00 
น. ณ หอ้ง 105 อาคารมหา
วชริาวธุ 

นสิติ 52 
อาจารย ์ 7 

59 

113 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

เสวนาวรรณกรรมฝร่ังเศส “รสุโซ 
2012: ความรู ้ความรัก และเงนิ” 
เพือ่รําลกึ 300 ปีชาตกาลของ 
Jean-Jacques Rousseau นักคดิ
นักเขยีนคนสําคญัในยคุ “แสง
สวา่งทางปัญญา” ของ
ครสิตศ์ตวรรษที ่18 สาขาวชิา
ภาษาฝร่ังเศส  

25 ม.ิย. 55 16.30-18.30 
น. หอ้ง 302 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติ 41 
อาจารย ์ 6 

47 

114 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

การบรรยายพเิศษเรือ่ง “ธรรม
ทัศนาและปัญหาการแปลใน ‘กาลี
เศยีรขาด’ ของ มารเ์กอรติ ยรู์
เซอนาร”์  

21 ส.ค. 55 เวลา 12.00-
14.00 น. อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.ตร ี31 
นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์7 
บคุคลภายนอก 1 

45 

115 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

โครงการประชมุเสนอผลงาน
วชิาการ ระดบัปรญิญาตร ี"ภาษา
และวรรณกรรมฝร่ังเศส" 

25 ส.ค. 55 เวลา 9.00-
16.00 น. หอ้ง 707 อาคาร
บรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี30 
อาจารย ์ 6 
บคุคลภายนอก 5 
 มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 

41 

116 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

โครงการกจิกรรมทางวัฒนธรรม
ประกอบการศกึษา 

15 ก.พ. 55 หอ้ง 707 
อาคารบรมฯ 

นสิติ  
อาจารย ์ 
เจา้หนา้ที ่ 

0 

117 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

โครงการคา่ยภาษาเยอรมัน 9-11 ม.ีค.55 หาดเจา้
สําราญ จ.เพชรบรุ ี

นสิติ ป.ตร ี
อาจารย ์

0 

118 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

การบรรยายและสาธติในหวัขอ้ 
"การเตน้รําพืน้เมอืงของประเทศ
ควิบา" 
 
 
 
 

พฤ. 8 ม.ีค. 55 เวลา 9.00 - 
12.00 น./คณะอักษรศาสตร ์

นสิติป.ตร ี20 
อาจารย ์1 

21 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
119 ภาษา

ตะวันตก/
สเปน 

งานนทิรรศการ “สูโ่ลกลาตนิ
อเมรกิา” เพือ่เสรมิกจิกรรมการ
เรยีนการสอนใหแ้กน่สิติทีเ่รยีน
ภาษาสเปนของคณะฯ (รว่มกับ 
สถานเอกอคัรราชทตูของกลุม่
ประเทศลาตนิอเมรกิา 7 ประเทศ 
คอื เปร ูเม็กซโิก ควิบา ชลิ ี
อารเ์จนตนิา ปานามา และบราซลิ) 

6 – 10 ส.ค. 55  นสิติ 60 
อาจารย ์10 
บคุคลภายนอก 30 

100 

120 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

เยีย่มชมศาลอาญากรงุเทพใตเ้พือ่
รับทราบขอ้มลูเกีย่วกบัขอบเขต
การทํางานของศาลในระบบงาน
ยตุธิรรม 

พฤ. 16 ส.ค. 55 เวลา 
14.00 - 15.30 น. 

นสิติป.ตร ี12 12 

121 ภาษา
ตะวันตก/อติา
เลยีน 

จัดนทิรรศการประวัตศิาสตร ์“The 
Siamese Pavilion at the Turin 
Expo 1911” เนือ่งในวาระฉลอง
ครบรอบ 150 ปีการรวมประเทศ
อติาล ีโดยใชข้อ้มลูวจัิยในการจัด
นทิรรศการ 

18 ต.ค. – 18 พ.ย. 54  / ณ 
หอศลิปวัฒนธรรมกรงุเทพฯ  

นสิติป.ตร ี500 
นสิติป.โท 120 
นสิติป.เอก 25 
อาจารย ์15 
บคุลากร 4 
บคุคลภายนอก  
2,671 

3,335 

122 ภาษา
ตะวันตก/อติา
เลยีน 

โครงการคา่ยภาษาอติาเลยีน 11-12 ก.พ. 55 ณ โรงเรยีน
นายรอ้ย จปร.นครนายก 

นสิติ 50 
อาจารย ์3 
เจา้หนา้ที ่1 

54 

123 ภาษา
ตะวันตก/อติา
เลยีน 

โครงการพัฒนานสิติ พอเพยีง 
เรยีนรูจ้ากชมุชนตน้แบบ 

26 ส.ค. 55 อ.สนามชยัเขต 
จ.ฉะเชงิเทรา 

นสิติป.ตร ี12 
อาจารย ์ 6 
บคุคลภายนอก 2 

20 

124 ภาษา
ตะวันตก/อติา
เลยีน 

โครงการสาขาวชิาภาษาอติาเลยีน
พบนสิติในสงักัด 

ม.ค. - ก.ย. 55 นสิติป.ตร ี40 
อาจารย ์ 4 

44 

125 ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี

ประกวดรอ้งเพลงและเตน้เพลง
เกาหล ี

17 ก.พ. 55 ณ 304 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติ ป.ตร ี70  
อาจารย ์2    
บคุคลภายนอก 20 

92 

126 ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี

เทศกาลเกาหล ีครัง้ที ่2 23 ส.ค 55 
9.00-17.00 น.  ณ  หอ้ง 
901 ชัน้ 9  อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร  

นสิติ ป.ตร ี150       
นสิติ ป.โท 30  
อาจารย ์ 15         
บคุคลภายนอก 10 
ศษิยเ์กา่เขา้รว่ม 10 

215 

127 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

ออกกําลงัดว้ยการฝึกรํามวยและ
กายบรหิารเตา้เตอ๋ซิน่ซ ี  

สปัดาหล์ะ 6 รอบ 
อ. 6.45-8.00 ชัน้ 8 อาคาร
บรมราชกมุาร ี
จ, อ. 12.00-13.00 ชัน้ลอย 
อาคารมหาจักร ี
จ. อ. พฤ. 17.20-18.00 ใต ้
อาคารจามจรุ ี3 

นสิติ ป.ตร ี2 
นสิติ ป.โท 3 
เจา้หนา้ที ่2 
อาจารย ์10 

27 

128 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

กจิกรรมเทศกาลบะ๊จา่ง "เฉลมิ
ฉลองเทศกาลกวนอู ่" 

21 ม.ิย. 55 
12.00-13.00 น.                
ณ อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติ ป.ตร ี67 ,   
อาจารย ์15 

82 

129 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

โครงการทัศนอทุยานสามกก๊ยล
อเนกกศุลศาลาสมัผัสกลิน่อายส
ถาปัตย ์จนี-ไทย 

4 ส.ค. 55 เวลา  7.00-
18.00 น. เมอืงพัทยา จ.
ชลบรุ ี

นสิติ ป.ตร ี40 ,   
อาจารย ์8 

48 

130 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

โครงการบรรยายพเิศษ เรือ่ง"จาก
อกัษรศาสตรส์ูม่หานครนวิยอรก์" 

28 ส.ค. 55  
13.00-16.00 น. หอ้ง 404 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติ ป.ตร ี52 , โท 
7 , อาจารย ์1 

60 

131 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

โครงการบรรยายพเิศษ เรือ่ง"การ
สบืคน้ขอ้มลูเพือ่การวจัิยดา้นจนี
ศกึษา" 

4 ก.ย. 55 
13.00-16.00 น. ณ หอ้ง 
404 อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติ ป.ตร ี55 , โท 
7  เอก 1, อาจารย ์2 
, บคุคลภายนอก 2 

67 

132 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

กจิกรรมเทศกาลไหวพ้ระจันทร ์ 20 ก.ย. 55 
12.00-13.00 น.                
ณ อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติ ป.ตร ี48 ,   
อาจารย ์15 

63 

133 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการบรรยายพเิศษและประชมุ
เชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง "Cool Japan" 

อ. 7 ก.พ. 55 หอ้ง 403 
อาคารบรมฯ 

นสิติป.ตร ีป.โท 62 
นสิติวาเซดะ 18 

80 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
134 ภาษา

ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการเสรมิศกัยภาพการผลติ
ผลงานวชิาการของคณาจารย์
สาขาญีปุ่่ น ภาควชิาภาษา
ตะวันออก (Dr.Katsumi Kakazu 
มาสอนรายวชิา 2223751 เอกตั
ศกึษา ภาคปลาย 54 หลกัสตูร
อ.ม.ภาษาญีปุ่่ นเป็น
ภาษาตา่งประเทศ) 

8-9 ก.พ. 55 นสิติ ป.โท 20 
อาจารย ์5 
บคุคลภายนอก 5 

30 

135 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการฝึกเขยีนพูก่นัญีปุ่่ น ครัง้ที ่1 13 ก.พ. 55 ณ 511 อาคาร
บรมฯ 

นสิติ ป.ตร ี45 45 

136 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการฝึกเขยีนพูก่นัญีปุ่่ น ครัง้ที ่2 17 ก.พ. 55 ณ 504 อาคาร
บรมฯ 

นสิติป.ตร ี33 33 

137 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการนเิทศนสิติวชิาเอก
ภาษาญีปุ่่ น 

18 ก.พ. 55 หอ้ง 301-302 
อาคารมหาจักรฯี 

นสิติ ป.ตร ี90 
อาจารย ์3 
เจา้หนา้ที ่1 

94 

138 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

กจิกรรมแลกเปลีย่นวัฒนธรรมกบั
โรงเรยีนมัธยมศกึษาตอนตน้ซนั 
(San) ผา่นระบบ CU 
Telepresence ซึง่รว่มมอืกบั
เทศบาลเมอืงโทะกโุนะฌมิะ 

28 ม.ิย. 55 เวลา 8-11 น. 
ณ หอ้ง 709 อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี36 
อาจารย ์ 3 

39 

139 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

การบรรยายพเิศษวรรณคดญีีปุ่่ น 8 ส.ค.55   
9.00-12.00 น. ณ  อาคาร
บรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี40 
นสิติป.โท 8 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์ 2 

51 

140 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

การบรรยายพเิศษวรรณคดญีีปุ่่ น 12 ก.ย.55  
9.00-12.00 น. ณ หอ้ง 304  
อาคารจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี40 
นสิติป.โท 11 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์ 12 
บคุลากร  2
บคุคลภายนอก 3 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม  7 

77 

141 ภาษาไทย จัดงาน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุ
ชติชโินรส” ประจําปี ๒๕๕๔ 

วันที ่24-25 ธ.ค. 55 ณ วัด
พระเชตพุนวมิลมังคลาราม 

นสิติ 30 
อาจารย ์15 
บคุคลทีส่นใจ  

45 

142 ภาษาไทย โครงการนํานสิติไปทัศนาทีอํ่าเภอ
อมัพวา จังหวัดสมทุรสงคราม 
รายวชิา 2201274 พระราชนพินธ์
พระบาทสมเด็จพระพทุธเลศิหลา้
นภาลยั 

26-ก.พ.-55 นสิติ 14 
อาจารย ์1 

15 

143 ภาษาไทย โครงการนํานสิติไปศกึษา
โบราณสถานจารกึภาษาเขมรที่
เกีย่วขอ้งกบัภาษาไทย (รายวชิา 
2201326 วชิากาษาเขมรที่
สมัพันธก์บัภาษาไทย) 

10 ม.ีค. 55 จ.ลพบรุ ีจ.
พระนครศรอียธุยา 

นสิติป.ตร ี20 
อาจารย ์1 
บคุลากร 2  

23 

144 ภาษาไทย โครงการสรรพว์ทิยาประจําภาค
ปลาย 2554 (เสนอความกา้วหนา้
วทิยานพินธ)์ 

ป.โท 26 ม.ีค. 55 เวลา 
13.00-16.00 น. หอ้ง 707 
ป.เอก 19 ม.ีค. 55 เวลา 
13.00-16.00 น. หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 30 
นสิติป.เอก 30 
อาจารย ์10 

70 

145 ภาษาไทย โครงการไหวค้รปูระจําปี 2555 
ภาควชิาภาษาไทย 

21 ม.ิย. 55 หอ้ง
อเนกประสงค ์ชัน้ 9 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติ ป.ตร ีโท เอก 
และศษิยเ์กา่ 130 
อาจารย-์บคุลากร 
20 

150 

146 ภาษาไทย "รฦกคณุอาจรยิา ชลดา-จริาภรณ์" 
เพือ่แสดงมทุติาจติแกร่อง
ศาสตราจารย ์ดร.ชลดา เรอืงรักษ์
ลขิติ และอาจารยจ์ริาภรณ์ ภัทรา
ภานุภัทร 
 
 

พฤ. 9 ส.ค. 55 ณ หอ้ง 111 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

อาจารย ์นสิติและ
ศษิยเ์กา่ รวม 150 คน

150 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
147 ภาษาไทย โครงการทัศนศกึษา เพชรบรุ ี

นครปฐม รายวชิา 2201472 พระ
ราชนพินธ ์

11-ส.ค.-55 อาจารย ์2  
นสิติ 23 

25 

148 ภาษาไทย โครงการสรรพว์ทิยาประจําภาคตน้ 
2555 (เสนอความกา้วหนา้
วทิยานพินธ)์ 

16 ส.ค. 55 หอ้ง 708 
อาคารบรมฯ 

นสิติป.โท 30 
นสิติป.เอก 20 
อาจารย ์70  

120 

149 ภาษาไทย โครงการทัศนศกึษาตามรอยนริาศ
สนุทรภู ่

18-ส.ค.-55 อาจารย ์2  
นสิติ 20 

22 

150 ภาษาไทย โครงการทัศนศกึษา พระราชวัง
พญาไท รายวชิา 2201472 พระ
ราชนพินธ ์

31-ส.ค.-55 อาจารย ์1  
นสิติ 30 
บคุคลภายนอก 2 

33 

151 ภาษาไทย โครงการสกัการะพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

20 ก.ย. 2555 เวลา 16.00-
18.30 น. หอ้งโถงกลาง
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

นสิติป.ตร ี30 
นสิติป.โท 20 
นสิติป.เอก20 
อาจารย ์ 10  
บคุลากร 10 
มศีษิยเ์กา่เขา้ร่วม 20 

110 

152 ภาษาไทย โครงการสนทนาวชิาการเพือ่น
บณัฑติศกึษาภาคตน้ ปีการศกึษา 
2555 

27 ส.ค. 55 หอ้ง 708 
อาคารบรมฯ 

นสิติป.โท 30 
นสิติป.เอก 20 
อาจารย ์10  

60 

153 ภาษาศาสตร ์ ประชมุวชิาการและงานแสดง
ศลิปวัฒนธรรม ภาษาศาสตร ์
ภาษากะเหรีย่ง: ศลิปวัฒนธรรม
เผา่ปะโอ (จัด รว่มกบัศนูย์
วัฒนธรรมฯ แรงงานกฎหมายเขา้
เมอืง ThaiPBS ตวัแทนเครอืขา่ย
ขา้มชาต ิและมลูนธิเิพือ่นหญงิ) 

4 ม.ีค. 55 อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร 

นสิติป.เอก 2 
อาจารย ์2 
บคุคลภายนอก 400 

404 

154 ภาษาศาสตร ์ โครงการฝึกภาคสนาม จ.อทัุยธาน ี 3-13 พ.ค. 55  นสิติป.โท 1 
นสิติป.เอก 6 
อาจารย ์ 1 

8 

155 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์เหลอืงทองคํา พา
นสิติรายวชิา 2209641 Ling Field 
Method ออกฝึกวจัิยภาคสนาม
ภาษากะเหรีย่งโป ณ บา้นอมีาด-อี
ทราย ตําบลแกน่มะกรดู อ.บา้นไร ่
จ.อทัุยธานี  

3-13 พ.ค.55  นสิติป.โท 1 
นสิติป.เอก 6 
อาจารย ์1 

8 

156 ภาษาศาสตร ์ ปฐมนเิทศนสิติใหมเ่อก-โท 2555 วันที ่11 พ.ค. 55 เวลา 
9.00-12.00 น.หอ้ง 707 

นสิติป.โท 13 
นสิติป.เอก 10 
อาจารย ์ 2  

25 

157 ภาษาองักฤษ จัดการประกวดกวนีพินธ ์
ภาษาองักฤษเพือ่ชงิรางวัล รอง
ศาสตราจารย ์ดร.ม.ล.อานันชนก 
ลดาวัลย ์พานชิพัฒน ์ประจําปี 
2555 

รับสมัครสง่ผลการเขา้
ประกวดตัง้แต ่วันที ่1 ม.ค. 
55 - 1 ม.ิย. 55 

มผีูส้ง่ผลงานเขา้
ประกวด 5 ชิน้ 

5 

158 ภาษาองักฤษ การนําเสนอผลงานวจัิยของนสิติ
มหาบณัฑติ ภาควชิาภาษาองักฤษ 
Graduates’ Special Research 
Presentation 2011 

พฤ.26 ม.ค. 55 เวลา 
13.00–14.30 น.ณ หอ้ง 
707 อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติ 17 
อาจารย ์8 

25 

159 ภาษาองักฤษ โครงการเสวนาอาจารยใ์นภาควชิา
ภาษาองักฤษ 

9 ก.พ. 55 เวลา 13-16 น.
หอ้ง 707 อาคารบรมราช
กมุาร ี 

อาจารย ์21 21 

160 ภาษาองักฤษ โครงการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมกบั
นักศกึษาอนิโดนเีซยี 

21-22 ก.พ. 55 นสิติ 25 
อาจารย ์ 18  
บคุคลภายนอก 
(นักศกึษา
อนิโดนเีซยี) 27 

70 

161 ภาษาองักฤษ รว่มถวายสงัฆทาน ในโอกาส
ครบรอบวันคลา้ยวันถงึแก่
อนจิกรรมครบ 100 ปี ของ
ศาสตราจารย ์ทา่นผูห้ญงินพคณุ 
ทองใหญ ่ณ อยธุยา  

อ. 27 ม.ีค. 55 เวลา 8.00 
น. ณ วัดปทมุวนาราม 

 อาจารย ์15 คน 15 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
162 ภาษาองักฤษ โครงการสมัมนาบรหิารหลักสตูร

บณัฑติศกึษา (ระดมความคดิเห็น
ของคณาจารยบ์ัณพติศกึษาและนํา
ผลการประเมนิหลกัสตูรมาพัฒนา
ปรับปรงุหลกัสตูร) 

28 พ.ค. 55 หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์ 14 
บคุลากร 4 
o มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 

14 

163 ภาษาองักฤษ โครงการสมัมนาภาควชิา
ภาษาองักฤษ เพือ่ระดมความ
คดิเห็นเรือ่งการผลติผลงาน
วชิาการและนโยบายการ
บรหิารงานของภาควชิา 

29 พ.ค. 55 ณ โรงแรม Le 
Meridian 

อาจารยไ์ทย 21 
อาจารยต์ปท. 2 
เจา้หนา้ที ่4 

27 

164 ภาษาองักฤษ งานปฐมนเิทศนสิติเอก
ภาษาองักฤษ 

อ. 3 ก.ค. 55 หอ้ง 403 
อาคารบรมฯ 

นสิติ ป.ตร ี70 
อาจารย ์15 

85 

165 ภาษาองักฤษ งานมอบรางวัลการประกวดกวี
นพินธภ์าษาองักฤษเพือ่ชงิรางวัล 
รองศาสตราจารย ์ดร. ม.ล.อานันท์
ชนก ลดาวัลย ์พานชิพัฒน ์
ประจําปี 2555   

พฤ. 9 ส.ค. 55 เวลา 11.00-
12.00 น. ณ หอ้ง 1124 ชัน้ 
11 อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์3 
บคุคลภายนอก  2 
เจา้หนา้ที ่1 

6 

166 ภาษาองักฤษ จัดการแขง่ขนัการนําเสนอปาก
เปลา่เป็นภาษาองักฤษ ในหวัขอ้ 
Thailand in the ASEAN 
commmunity: Challenges and 
Opportunities โดยผา่นสือ่ 
PowerPoint  

ส. 1 ก.ย. 55 เวลา 08.00–
16.00 น. ณ หอ้ง 303-304 
ชัน้ 3 อาคารมหาจักรสีรินิธร 

ผูเ้ขา้แขง่ขนัท่ัว
ประเทศ 57 คน 
ผูเ้ขา้รว่มเชยีร ์90 
คน 
อาจารยท์ีป่รกึษาแต่
ละทมี 25 คน 
อาจารยใ์นคณะ 10 

182 

167 ภมูศิาสตร ์ โครงการฝึกภาคสนามสําหรับนัก
ภมูศิาสตร ์รายวชิา 2205465 ADV 
REMOTE SENS โครงการวจัิย 
"เทคนคิทางภมูศิาสตรเ์พือ่
การศกึษาพหลุักษณ์ทาง
วัฒนธรรมและการพัฒนาการ
ทอ่งเทีย่ว : กรณีศกึษาบรเิวณ
พืน้ที ่อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุ ี
และ อ.บา้นไร ่จ.อทัุยธาน"ี ภายใต ้
โครงการกลุม่นวัตกรรมวชิาการเชงิ
บรูณาการ เรือ่ง "ภาษากบัความ
มั่นคงของคนในชาต"ิ (100 ปี 
จฬุาฯ กลุม่นวัตกรรม / ธรีะพันธ)์ 

6-8 ม.ค.55 นสิติ 12 
อาจารย ์3 
เจา้หนา้ที ่1 

16 

168 ภมูศิาสตร ์ โครงการฝึกภาคสนามสําหรับนัก
ภมูศิาสตร ์รายวชิา 2205334 
GEOG TOUR RES MGT 
โครงการวจัิย "เทคนคิทาง
ภมูศิาสตรเ์พือ่การศกึษาพหลุักษณ์
ทางวัฒนธรรมและการพัฒนาการ
ทอ่งเทีย่ว : กรณีศกึษาบรเิวณ
พืน้ที ่อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุ ี
และ อ.บา้นไร ่จ.อทัุยธาน"ี ภายใต ้
โครงการกลุม่นวัตกรรมวชิาการเชงิ
บรูณาการ เรือ่ง "ภาษากบัความ
มั่นคงของคนในชาต"ิ (100 ปี 
จฬุาฯ กลุม่นวัตกรรม / ธรีะพันธ)์ 

6-8 ม.ค.55 นสิติ 15 
อาจารย ์3 
เจา้หนา้ที ่1 

19 

169 ภมูศิาสตร ์ โครงการฝึกงานภาคสนามสําหรับ
นักภมูศิาสตร ์รายวชิา 2205211 

4-5 ก.พ.55 นสิติ 57 57 

170 ภมูศิาสตร ์ โครงการภาคสนามสําหรับนัก
ภมูศิาสตร ์รายวชิา 2205474 

17-19 ก.พ. 55 นสิติ 41 
อาจารย ์4 
เจา้หนา้ที ่1 

46 

171 ภมูศิาสตร ์ โครงการปัจฉมินเิทศนสิติ ป.ตร ี 12 เม.ย.55 นสิติป.ตร ีปี 4 21 
คน 

21 

172 ภมูศิาสตร ์ โครงการปฐมนเิทศนสิติปรญิญา
บณัฑติ  
 
 
 

30-ม.ิย.-55 นสิติ  80 คน 80 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
173 วรรณคดี

เปรยีบเทยีบ 
โครงการชมรมวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ ประจําภาคปลาย ปี 
2554 

20, 27 ก.พ. และ 5 ม.ีค.55  นสิติ ป.โท 17 
อาจารย ์2 
บคุคลทีส่นใจ 3 

22 

174 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงการชมรมวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ “อาเซยีนผา่น
แผน่ฟิลม์” 

ครัง้ที ่1 เรือ่ง The Burmese 
Harp (พมา่) 
วนัที ่20  ก.พ. 55   
เวลา 11.00 – 13.00 น.  
หอ้ง 708  อาคารบรมราชกมุาร ี
ครัง้ที ่2 เรือ่ง The Buffalo Boy  
(เวยีดนาม) 
วนัที ่27  ก.พ. 55    
เวลา 11.00 – 13.00 น.   
หอ้ง 708  อาคารบรมราชกมุาร ี
ครัง้ที ่3 เรือ่ง The Rice People  
(เขมร) 
วนัที ่5  ม.ีค. 55   
เวลา 11.00 – 13.00 น.   
หอ้ง 708  อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี2 
นสิติป.โท 21 
นสิติป.เอก 6 
อาจารย ์6  
บคุคลภายนอก 2 

37 

175 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงการสมัมนาภาควชิาวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

23 เม.ย. 55 หอ้ง 705 
อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์ 10 10 

176 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

คา่ยวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 18-19 ส.ค. 55 จ.ประจวบ
คริขีนัธ ์

นสิติป.โท 9 
อาจารย ์1  
เจา้หนา้ที ่3 
วทิยากร 1 

14 

177 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงการทัศนศกึษารายวชิา
วรรณดคกีับสิง่แวดลอ้ม (รายวชิา 
2210214 วรรณดคกีบั
สิง่แวดลอ้ม) 

ส. 25 ส.ค. 55 จ.ระยอง ณ 
สวนสมนุไพรสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ 

นสิติป.ตร ี30 
อาจารย ์1  
วทิยากร 2 

33 

178 ศลิปการละคร เทศกาลงาน "แหวกมา่นการละคร"  
เสนอผลงานดา้นการละครของ
นสิติทีเ่รยีนรายวชิาปฏบิตั ิทัง้ระดับ
ปรญิญาโท และ ตร ีเชน่ กํากบัการ
แสดง การแสดง เขยีนบท ฯลฯ 
(ภาคตน้ 2554) 

10-11 ต.ค. 54 ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร คณะ
อกัษรฯ 

นสิติป.ตร ี60 
นสิติป.โท30 
อาจารย ์ 10 
บคุคลภายนอก 100 

200 

179 ศลิปการละคร ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารละครเวททีี่
สรา้งฉากละครเวททีีส่รา้งจากวัสดุ
ในชวีติประจําวัน (Object 
Theatre) และการแสดงละคร 3 
เรือ่ง จากประเทศอสิราเอล 

24 ม.ค. 55 ณ ศนูยศ์ลิปการ
ละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร คณะ
อกัษรฯ 

นสิติป.ตร ี150 
นสิติป.โท 30 
อาจารย ์10 
บคุลากร 10 
บคุคลภายนอก 140 

340 

180 ศลิปการละคร 
รว่มกบั
สถาบนับรติชิ
เคานซลิ และ
ภาควชิา
ภาษาองักฤษ  

จัดการแสดง การบรรยาย และการ
ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร ละครเวที
เรือ่ง "แอน โอค้ ทร"ี  

2-4 ก.พ.55 ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี400 
นสิติป.โท 40 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์ 30 
บคุลากร 10 
บคุคลภายนอก 145 

630 

181 ศลิปการละคร เทศกาลวัฒนธรรมฝร่ังเศส-ไทย 
2012 มกีารแสดง 3 ชดุ 1. 
"IETO" 9-10 ก.พ. 2. “Pichet 
Klunchun and Myself”  20-21 
ก.พ. 3. “Cinématique”  2-3 
ม.ีค. 

9 ก.พ. - 3 ม.ีค. 55 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรสีรินิธร 
คณะอกัษรฯ 

นสิติป.ตร ี1200  
นสิติป.โท 60 
นสิติป.เอก 15 
อาจารย ์40  
บคุลากร 25
บคุคลภายนอก 460 

1800 

182 ศลิปการละคร ศลิปการละครเทศกาลละคร "กอ่น
จบ 2555" มกีารแสดงละครเวท ี4 
เรือ่ง 1. "วันด ีคนืด"ี 17-19 ก.พ. 
2. รัก(ทะ)ลวงตา 24-26 ก.พ. 3. 
เรือ่ง(รัก)ลับของครแูคเรน 9-11 
ม.ีค. 4. ผูห้ญงิ "เอาอยู"่ 23-25 
ม.ีค. 

17 ก.พ. - 25 ม.ีค. 55 ณ 
ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหาจักรี
สรินิธร คณะอกัษรฯ 

นสิติป.ตร ี1200  
นสิติป.โท 60 
นสิติป.เอก 10 
อาจารย ์20  
บคุลากร 10
บคุคลภายนอก 415 

1715 

183 ศลิปการละคร โครงการเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาต ิ (CHULALONGKORN 
UNIVERSITY INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL 2011)  ภาค
ปลาย 2554 

17 ก.พ. -9 ม.ีค. 55 (9 
เรือ่ง เฉพาะวันจันทร ์พธุ 
และ ศกุร)์  ณ หอ้ง
อเนกประสงค ์ชัน้ 9 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี200 
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 10 
บคุลากร 50
บคุคลภายนอก 150 

420 
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184 ศลิปการละคร นสิติระดับปรญิญาโทนําเสนอละคร 

เขา้รว่มกจิกรรมกับผูป่้วยใน
โรงพยาบาล ในโครงการสอนเด็ก
เจ็บป่วยเรือ้รัง 
 

24, 29 ก.พ. 9, 13 และ 30 
ม.ีค. 55 เวลา 10-11 น. ณ  
ฝ่ายกมุารเวชศาสตร ์รพ.
จฬุาลงกรณ์ 

นสิติป.โท 3 
อาจารย ์ 2  
บคุคลภายนอก 50 

55 

185 ศลิปการละคร การบรรยายเรือ่ง ละครรว่มสมัย
อะไรกนัหวา่ : 10 ปีของพัฒนาการ
ของเทศกาลละครกรงุเทพ  

2 ม.ีค. 55  ณ หอ
ศลิปะวัฒนธรรมแหง่
กรงุเทพฯ 

นสิติป.ตร ี 25  
นสิติป.โท  5  
อาจารย ์5 
บคุคลภายนอก 90 

125 

186 ศลิปการละคร การแสดงละครคนกบัหุน่ยนต ์เรือ่ง 
"ซาโยนาระ" 

15-18 ม.ีค. 55 ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร คณะ
อกัษรฯ 

นสิติป.ตร ี1700  
นสิติป.โท 70 
นสิติป.เอก10 
อาจารย ์ 20  
บคุคลภายนอก 800 

2600 

187 ศลิปการละคร การเผยแพรล่ะครเรือ่ง "แมคเบธ"  
ใน Asian Shakespeare 
International Archive  

ลงนามอนุญาตใหอ้า้งองิและ
เผยแพรง่านใน http://a-s-
i-a-web.org/ เมือ่เม.ย. 55 

ผูเ้ยอืนเวบไซต ์
http://a-s-i-a-
web.org/  

0 

188 ศลิปการละคร เทศกาลงาน "แหวกมา่นการละคร"  
เสนอผลงานดา้นการละครของ
นสิติทีเ่รยีนรายวชิาปฏบิตั ิทัง้ระดับ
ปรญิญาโท และ ตร ีเชน่ กํากบัการ
แสดง การแสดง เขยีนบท ฯลฯ 
(ภาคปลาย 2554) 

10-11 เม.ย. 55 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรสีรินิธร 
คณะอกัษรฯ 

นสิติป.ตร ี50  
นสิติป.โท 25 
อาจารย ์ 10 
บคุคลภายนอก 80  

165 

189 ศลิปการละคร โครงการสมัมนาภาควชิาเพือ่
วางแผนจัดการเรยีนการสอนและ
บรหิารภาควชิาศลิปการละคร 

23-24 เม.ย., 1-2 พ.ค. 55 
ณ The Lit Bangkok Hotel 

อาจารย ์9 
อาจารยพ์เิศษ 2 
เจา้หนท้ี ่4 

15 

190 ศลิปการละคร โครงการเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาต ิ (CHULALONGKORN 
UNIVERSITY INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL 2012)  ภาคตน้ 
2555 วันที ่10 "Thrannosaur" 
(องักฤษ) 15 "The Sky Above" 
(บราซลิ)  17 "Benda Bilili" 
(คองโก)  20 "Three Idiots" 
(อนิเดยี)  22 "Harakiri" (ญีปุ่่ น) 
24 Silemced" (เกาหล)ี  27 
"Tuesday After Christmas"  
(โรมาเนยี) 29 "Once Upona a 
Time in Anatolia" (ตรุก)ี  30 
"The Kid With a Bike" (เบล
เยีย่ม) 

10-30 ส.ค. 55 (9 เรือ่ง 
เฉพาะวันจันทร ์พธุ และ 
ศกุร)์  ณ หอ้งอเนกประสงค ์
ชัน้ 9 อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี500  
นสิติป.โท 20 
นสิติป.เอก 20 
อาจารย ์ 10 
บคุลากร 10
บคุคลภายนอก 200 

760 

191 ศลิปการละคร
(รว่มกบั
ศนูยบ์รกิาร
วชิาการ คณะ
อกัษรศาสตร ์
จฬุาฯ) 

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การ
ฝึกทักษะการแสดง การกํากบัการ
แสดง และการเขยีนบทสําหรับ
พนักงาน บรษัิท เจเอสแอล โก
ลบอล มเีดยี จํากดั  

1, 8 ต.ค. 54, 21 เม.ย. -2 
ม.ิย. 55 (10 ครัง้) 

บคุคลภายนอก 15 15 

192 ศลิปการละคร ละครเวทรีว่มสมัยเรือ่ง "ลงักาสบิ
โห"กํากบัการแสดงโดย รศ.พร
รัตน ์ดํารงุ (แสดง 3 รอบ) 

12 ก.ค. 55 17.00 น. 13 
ก.ค. 55 17 และ 19.30 
น.ณ ศนูยศ์ลิปการละคร
สดใส พันธมุโกมล อาคาร
มหาจักรรินิธร 

นสิติป.ตร ี500 
นสิติป.โท 50 
นสิติป.เอก 10 
อาจารย ์ 15  
บคุลากร 15
บคุคลภายนอก 210 

800 

193 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละครเรือ่ง 
"ลงักาสบิโห" (3 รอบ) 

12-13 ก.ค. 55 ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรรินิธร 

นสิติป.ตร ี200 
นสิติป.โท 25 
อาจารย ์ 10  
บคุลากร 15
บคุคลภายนอก 150 
 
 
 
 

400 
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194 ศลิปการละคร โครงการละครเรือ่ง "ลงักาสบิโห" 

กํากบัการแสดงโดย รศ.พรรัตน ์ 
ดํารงุ  

24 ส.ค. 55 เวลา 14.15 น.
หอ้งประชมุชัน้ 7 โรงเรยีนวัด
ปทมุวนาราม,  25 ส.ค. 55 
เวลา 15.00 น สมาคมลา้นา
กรงุเทพ วัดวชริธรรมสาธติ, 
28 ส.ค. 55 เวลา 14.00 น 
คณะศลิปกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยับรูพา ณ หอ้ง 
AB 206 

นสิติป.ตร ี100  
บคุคลภายนอก 400 

500 

195 ศลิปการละคร โครงการละครเรือ่ง "ลงักาสบิโห" 
เดนิทางไปรว่ม 2012 Taipei 
TNUA Asia Pacific Bureau 
Drama School Festival- 

30 ส.ค. - 6 ก.ย. 55 กรงุ
ไทเป ประเทศไตห้วัน 

บคุคลภายนอก 500 500 

196 ศลิปการละคร โครงการละครเรือ่ง "สยามมสิฉัน" 
(ละครประจําภาคตน้ ปีการศกึษา 
2555) 

30 ส.ค. - 9 ก.ย. 55 
องัคาร-ศกุร ์19.30 น., เสาร ์
14 และ 19.30 น. อาทติย ์
14.00 น. (อาทติยท์ี ่9 ก.ย.  
เพืม่รอบ 19.30 น.) ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส พันธมุ
โกมล  

นสิติป.ตร ี2436 
นสิติป.โท 220 
นสิติป.เอก 50 
อาจารย ์ 100 
บคุลากร 30
บคุคลภายนอก 744 

3580 

197 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการอบรมเทคนคิการลา่ม
เบือ้งตน้ (องักฤษ-ไทยและไทย-
องักฤษ) สําหรับเจา้หนา้ทีล่า่ม
แปล โรงพยาบาลกรงุเทพ 

ส. 17 ธ.ค. 54 - ส. 28 ม.ค. 
55 ณ หอ้งปฏบิตักิารลา่ม
ภาษา 713 อาคารบรมราช
กมุาร ี

บคุคลภายนอก 20 20 

198 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการเสวนาระดมความคดิเห็น
เพือ่การรับรองคณุภาพลา่มและนัก
แปล 

พฤ. 3 พ.ค. 55 
หอ้งประชมุ 707 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

อาจารย ์ 9  
บคุคลภายนอก 6  

15 

199 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการโครงการแนะแนวทางการ
ทําสารนพินธ ์/ วทิยานพินธสํ์าหรับ
นสิติอกัษรศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการแปล รุน่ที ่12 

ส. 12 พ.ค. 55 
หอ้ง 501/25 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.โท  14    
อาจารย ์ 1  

15 

200 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการปฐมนเิทศนสิติอกัษรศา
สตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการแปล 
รุน่ที ่13 

ส. 12 พ.ค. 55 
หอ้ง 501/29 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.โท 29   
อาจารย ์ 1  

30 

201 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา
ดว้ยกจิกรรมการแปล สําหรับ
เจา้หนา้ทีล่า่ม สํานัก
ภาษาตา่งประเทศ สํานัก
เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 

15 พ.ค. - 17 ก.ค. 55 บคุคลภายนอก 16 16 

202 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการอบรมพัฒนาทักษะทาง
ภาษาขัน้กลาง-สงู 

18 พ.ค. 55-20 ก.ค. 55 บคุคลภายนอก 15 15 

203 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการอบรมเทคนคิการลา่มพดู
ตาม  

14 พ.ค. 55 - 23 ก.ค. 55 บคุคลภายนอก 100 10 

204 ศนูยไ์ทย
ศกึษา 

จัดโครงการอบรมวชิาการเรือ่ง 
“An Overview of Thai Culture 
and Society” ใหก้บันักศกึษา
มหาวทิยาลยัวาเซดะ (Waseda 
University) ประเทศญีปุ่่ น จํานวน 
12 คน 

4-13 ก.ย. 55 นสิติวาเซดะ 12 
คณาจารย ์ 11 

23 

205 ศนูยบ์รกิาร
วชิาการ 

จัดกจิกรรม “โซดาปารต์ี”้ ใหแ้ก่
นักเรยีนชาวตา่งชาตทิีเ่รยีน
โครงการ “Intensive Thai 
Program” เพือ่เป็นการแลกเปลีย่น
ภาษากบันสิติไทย บรรยากาศ
เป็นไปอยา่งเป็นกนัเองและอบอุน่ 

พฤ. 9 ส.ค. 55 กจิกรรมเริม่
ตัง้แต ่เวลา 16.00-18.00 น. 
โถงชัน้ 1 อาคารมหาจักร ี
สรินิธร 

นักเรยีนชาวตา่งชาต ิ
20 
นสิติอกัษรศาสตร ์5 

25 

206 ศนูยบ์รกิาร
วชิาการ 

จัดกจิกรรม “โซดาปารต์ี”้ ใหแ้ก่
นักเรยีนชาวตา่งชาตทิีเ่รยีน
โครงการ “Intensive Thai 
Program” เพือ่เป็นการแลกเปลีย่น
ภาษากบันสิติไทย บรรยากาศ
เป็นไปอยา่งเป็นกนัเองและอบอุน่ 
 

13-ก.ย.-55 นักเรยีนชาวตา่งชาต ิ
50 
นสิติอกัษรศาสตร ์
10 

60 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
207 ศนูยว์รรณคดี

ศกึษา 
สมัมนาวทิยานพินธ ์ภาคปลาย/
2554 

10 ม.ค.55 9-10 น.หอ้ง 
708 อาคารบรมฯ 
17 ม.ค.55 13-16 น.หอ้ง 
708 อาคารบรมฯ 
12 ม.ีค.55 9-12 น. หอ้ง 
513 

นสิติป.โท 8 
นสิติป.เอก 16 
อาจารย ์ 5 

29 

208 ศนูยว์รรณคดี
ศกึษา 

ปาฐกถาเสาหลกัของแผน่ดนิ ชดุ 
“วรรณคดเีปรยีบเทยีบในบรบิท
สงัคมไทย: ทศิทางและแนวโนม้
ในอนาคต” เนือ่งในวาระ
เกษียณอายรุาชการของ รอง
ศาสตราจารย ์ดร.ตรศีลิป์ บญุขจร 

ศ. 28 ก.ย. 55 ณ หอ้ง 105
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  0 

209 ศนูย์
สารนเิทศ 

จัดงานเทศกาลงานออกรา้น
หนังสอืในสวน 

11-13 ม.ค. 55 500 คน 500 

210 หอ
พระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

รายการวทิย ุสยามสต ิ ทกุวันพฤหสับด ีระหวา่ง ตค. 
54 – กย. 55 (52 ครัง้) 

N/A 0 

211 หอ
พระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

รายการวทิย ุศาสนส์รา้งสขุ ทกุวันอาทติย ์ระหวา่ง ตค. 
54 – กย. 55 (52 ครัง้) 

N/A  0 

212 หอ
พระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

รายการวทิย ุหยบิมาถกยกมาคยุ ทกุวันศกุร ์ ระหวา่ง ตค. 54 
– กย. 55 (20 ครง้) 

N/A  0 

213 หอ
พระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

สนทนาธรรมพัฒนาชวีติ ทกุวันพฤหสับด ีเวลา 
12.00-13.00 (52 ครัง้) 

อาจารยปั์จจบุนั และ
อาจารยเ์กษียณ 8 

8 

214 อารยธรรม
ไทย 

โครงการทัศนศกึษา ภาคปลาย ปี
การศกึษา 2554   วชิา 2200183 
อารยธรรมไทย 

จังหวัดเพชรบรุ-ี
สมทุรสงคราม  (24 ธ.ค. 
54) 

นสิติป.ตร ี44 
อาจารย ์1  
บคุลากร 2 

47 

215 อารยธรรม
ไทย 

โครงการทัศนศกึษา ภาคปลาย ปี
การศกึษา 2554   วชิา 2200183 
อารยธรรมไทย 

จังหวัดกาญจนบรุ ี(8 ม.ค. 
55) 

นสิติป.ตร ี83 
อาจารย ์1 
บคุลากร 3 

87 

216 อารยธรรม
ไทย 

โครงการทัศนศกึษา ภาคปลาย ปี
การศกึษา 2554   วชิา 2200183 
อารยธรรมไทย 

จังหวัดสโุขทัย - พษิณุโลก  
(14 - 15 ม.ค. 55) 

นสิติป.ตร ี37 
อาจารย ์1 
บคุลากร 2 

40 

217 อารยธรรม
ไทย 

โครงการทัศนศกึษา ภาคตน้ ปี
การศกึษา 2555   วชิา 2200183, 
2200220 อารยธรรมไทย 

จังหวัดพระนครศรอียธุยา 
(17 ม.ิย. 55) 

นสิติป.ตร ี109 
อาจารย ์1 
บคุลากร 4 

114 

218 อารยธรรม
ไทย 

โครงการทัศนศกึษา ภาคตน้ ปี
การศกึษา 2555   วชิา 2200183, 
2200220 อารยธรรมไทย 

จังหวัดอา่งทอง-
พระนครศรอียธุยา (23 ม.ิย. 
55) 

นสิติป.ตร ี108 
อาจารย ์1  
บคุลากร 4 

113 

219 อารยธรรม
ไทย 

โครงการทัศนศกึษา ภาคตน้ ปี
การศกึษา 2555   วชิา 2200183, 
2200220 อารยธรรมไทย 

จังหวัดเพชรบรุ-ี
สมทุรสงคราม (30 ม.ิย. 55) 

นสิติป.ตร ี85 
อาจารย ์1 
บคุลากร 4 

90 

220 อารยธรรม
ไทย 

โครงการทัศนศกึษา ภาคตน้ ปี
การศกึษา 2555   วชิา 2200183, 
2200220 อารยธรรมไทย 

จังหวัดสโุขทัย -พษิณุโลก 
(7 ก.ค.- 8 ก.ค. 55) 

นสิติป.ตร ี36 
อาจารย ์1  
บคุลากร 2 

39 

221 อารยธรรม
ไทย 

โครงการทัศนศกึษา ภาคตน้ ปี
การศกึษา 2554   วชิา 2200185 
ปรทัิศนศ์ลิปะและโบราณวัตถุ
สถานในประเทศไทย 

จังหวัดเชยีงใหม ่- ลําพนู 
(11- 13 ส.ค. 55) 

นสิติป.ตร ี36 
อาจารย ์1  
บคุลากร 1 

38 

222 อารยธรรม
ไทย 

โครงการทัศนศกึษา ภาคตน้ ปี
การศกึษา 2554   วชิา 2200392  
ศลิปะโบราณในสยามและเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต ้

จังหวัดราชบรุ ี- นครปฐม 
(26 ส.ค. 55) 

นสิติป.ตร ี16 
อาจารย ์1  
บคุลากร 1 

18 

223 อารยธรรม
ไทย 

โครงการสง่เสรมิคณุธรรม 1-ก.ย.-55 นสิติ ป.ตร ี10 คน  
อาจารย ์1 คน  

11 
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ทาํบุญ-ตักบาตร เน่ืองในวันคล้ายวนัสถาปนาคณะอักษรศาสตร์  4 ม.ค. 55 
 

  
เทศกาลงานออกร้านหนังสือในสวน  ศูนย์สารนิเทศ 11-13 ม.ค. 55  
 

  
บรรยายพิเศษและประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "Cool Japan" 7 ก.พ. 55 
 

  
โครงการฝึกเขียนพู่กันญ่ีปุ่น  13, 17 ก.พ. 55 
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สัปดาห์วัฒนธรรมอิหร่าน-ไทย 7-10 ก.พ.55 
 

  
สัมมนาอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ประจาํปี 2555 วนัท่ี  19 เม.ย. 55  
 

  
สัมมนาเจ้าหน้าท่ีคณะอักษรศาสตร์ประจาํปี 2555 วนัท่ี 24-25 พ.ค. 55 
 

  
ร้อยปีส่ีศาสตราจารย์ 15 มิ.ย. 55 
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ไหว้ครูคณะฯ  14 มิ.ย. 55 
 

  
ไหว้ครูประจาํปี 2555 ภาควิชาภาษาไทย 21 มิ.ย. 55 
 

   
“Two Cultural Weeks of Art and Poetry” เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักร
ไทยกับสาธารณรัฐโปแลนด์  6-20 ก.ค. 55 
 

  
เทศกาลเกาหลี คร้ังท่ี 2  วันท่ี 23 ส.ค 55 
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นิทรรศการ “สู่โลกลาตินอเมริกา” 6 – 10 ส.ค. 55 

  
สักการะพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 20 ก.ย. 55 
 

  
GAT Tutoring for Flood Victims (ร่วมกับศิษย์เก่าในการจัดโครงการ)  14 ต.ค. 54 
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วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที ่41 ฉบับที ่1 
(ปี 2555): เลขหนา้151-170. 

6 ภาษาตะวันตก 
สาขาวชิา
ภาษาสเปน 

เพ็ญพสิาข ์ศรวีรนารถ "ปัจจัยทางภาษาและวัฒนธรรมที่
กําหนดลกัษณะการเรยีนรูภ้าษา
สเปนของนักเรยีนไทย." 

วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที ่41 ฉบับที ่1 
(ปี 2555): เลขหนา้ 83-122. 

7 ภาษา
ตะวันออก 
สาขาวชิา
ภาษาจนี 

พัชน ีตัง้ยนืยง "ทฤษฎหีา้ธาต:ุสญัญศาสตรใ์น
วัฒนธรรมอาหารจนี." 

เอกสารประกอบการประชมุวชิาการ
ระดบัชาต ิเวทวีจัิยมนุษยศาสตรไ์ทย
ครัง้ที ่6 ดนิ น้ํา ลม ไฟ: อปุสงค ์
อปุทาน อปุลกัษณ์ อปุโลกน ์ 
ม.หอการคา้ ไทย 28 - 29 พ.ย.2555 

8 ภาษา
ตะวันออก 
สาขาวชิา
ภาษาญีปุ่่ น 

กนกวรรณ เลาหบรูณะ
กจิ คะตะกริ.ิ 

"กรอบมาตรฐานภาษาญีปุ่่ น 
(Japanese Language Standard) 
การพดูและการฟังสําหรับผูเ้รยีน
ภาษาญีปุ่่ นเป็นวชิาเอกใน
สถาบนัอดุมศกึษา: กรณีศกึษาของ
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั." 

วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที ่41 ฉบับที ่1 
(ปี 2555): เลขหนา้ 1-36. 

9 ภาษา
ตะวันออก 
สาขาวชิา
ภาษาญีปุ่่ น 

กนกวรรณ เลาหบรูณะ
กจิ คะตะกริ.ิ(ผูเ้ขยีน
รว่ม) 

"การเปรยีบเทยีบความคดิเห็นและ
มมุมองเรือ่งการทํางานรว่มกนั
ระหวา่งอาจารยช์าวไทยและอาจารย์
ชาวญีปุ่่ น : การอภปิรายผลการ
วเิคราะห ์PAC." 

วารสารเจแปนฟาวนเ์ดชัน่ กรงุเทพฯ  
ฉบบัที ่9 (2555): 29-38. 

10 ภาษา
ตะวันออก 
สาขาวชิา
ภาษาญีปุ่่ น 

อรรถยา สวุรรณระดา เลข 3 5 และ 7 กบัตํานานเทพญีปุ่่ น
ในโคะจกิ ิ

เอกสารหลงัการประชมุวชิาการ
ระดบัชาตเิครอืขา่ยญีปุ่่ นศกึษาใน
ประเทศไทย ครัง้ที ่5 วันที ่20-21 
ตลุาคม 2554, 275-286. สงขลา:  
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร,์ 2555. 

11 ภาษาไทย ชลดา เรอืงรักษ์ลขิติ. "นวัตกรรมในโคลงของสนุทรภู.่" วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์าน ี ปีที ่
4  ฉบบัที ่1 (มกราคม - มถินุายน 
2555):  หนา้ 29 - 58. 

12 ภาษาไทย ชลดา เรอืงรักษ์ลขิติ. "นริาศสพุรรณ: ความสามารถและ
ความคดิสรา้งสรรคข์องสนุทรภูใ่น
การแตง่โคลงสีส่ภุาพ." 
 

วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที ่41 ฉบับที ่1 
(ปี 2555): เลขหนา้ 37-82. 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่ผูผ้ลติผลงาน ชือ่ผลงาน/ชือ่เรือ่ง พมิพลกัษณ์ 
13 ภาษาไทย ศริาพร ณ ถลาง "อารักษ์บา้น-อารักษ์เมอืง: การดํารง

อยูข่องความเชิอ่และพธิกีรรม
เกีย่วกบัผอีารักษ์ในวถิชีวีติไทย-ไท
ในปัจจบุนั" 

วารสารไทยศกึษา ปีที ่8 ฉบบัที ่1 
(กมุภาพันธุ-์กรกฎาคม 2555): 41-
68. 

14 ภาษาศาสตร ์ ธรีาภรณ์ รตธิรรมกลุ, "รปูภาษาแทนสิง่อา้งถงึในบท
สนทนาของเด็ก." 

วารสารอกัษรศาสตร ์ฉบับ ภาษา
เอชยีตะวันออกเฉียงใตจ้ากมมุมอง
ภาษาศาสตร ์40, 1 (ม.ค.-ม.ิย.54): 
172-201. (ตพิมิพ ์2555) 

15 ภาษาองักฤษ รองรัตน์ ดษุฏสีรุพจน.์ "Achievement, Failure and 
Resignation in David Lodge's 
Acadimic Novels from 2001-2008."

วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที ่40 ฉบับที ่2 
(กรกฏาคม - ธันวาคม 2554): เลข
หนา้ 1-38 (พมิพปี์ 2555) 

16 ภาษาองักฤษ ณดิา ตริณสวัสดิ ์ "The Making of Matilda: the 
Male Gothic Tradition and the 
Creation of the Late Eighteenth 
and Early Nineteenth-century 
Heroines." 

การสมัมนาทางวชิาการระหวา่ง
ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ 
ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะศลิป
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์3 
ม.ิย.53, หนา้ 104-135, 2555. 

17 ภาษาองักฤษ ปทมา อตันโถ "แกะรอยความเป็นไทยใน ความสขุ
ของกะท ิฉบับภาษาองักฤษ." 

การสมัมนาทางวชิาการระหวา่ง
ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ 
ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะศลิป
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์3 
ม.ิย.53, หนา้ 136-171. กรงุเทพฯ: 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่
พระจันทร,์ 2555. 

18 ภาษาองักฤษ ดารนิทร ์ประดษิฐ
ทัศนยี ์

"จติวญิญาณและนเิวศวถิ ี: ความ
หลากหลายในตัวบทวรรณกรรมของ 
เฮนร ีเดวทิ ธอโร แกร ีสไนเดอร ์
และบารบ์ารา คงิโซลเวอร.์" 

วารสารอกัษรศาสตร ์39, 2 (2553): 
58-108. (พมิพเ์สร็จ ตน้ปี 2555) 

19 ภาษาองักฤษ สก็อต ฮมัฟรยี ์ According to the Fire, My House 
Burned Down: An Investigation 
into Thai Student Use of the 
English Phrase "According to" 

การสมัมนาทางวชิาการระหวา่งภาควชิา
ภาษาองักฤษ คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ ภาควชิา
ภาษาองักฤษ คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์3 ม.ิย.53, 
หนา้.1-36. กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร ์ทา่พระจันทร,์ 2555. 

20 ภาษาองักฤษ Tony O'Neill. Minstrel Poetics: In answer to 
the question, "Who is Mr 
Bulram?" 

วารสารอกัษรศาสตร ์40, 2 
(กรกฏาคม - ธันวาคม 2554): เลข
หนา้ 127-146. (พมิพปี์ 2555) 

21 ภาษาองักฤษ ศภุกาญจน ์เอีย่มหฤท 
และ จรัินธรา ศรอีทัุย. 

การแปลศัพทสํ์านวนทีม่ชี ือ่เฉพาะ
จากพระครสิตธรรมคมัภรี ์ภาคพันธ
สญัญาเดมิเป็นภาษาไทย. 

วารสารอกัษรศาสตร ์40, 2 
(กรกฏาคม - ธันวาคม 2554): เลข
หนา้ 67-103 (พมิพปี์ 2555) 

22 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ทอแสง เชาวช์ตุ ิ "โลกกํากวมในอาชญนยิาย: การรือ้
สรา้งคูต่รงขา้มในวรรณกรรมเชอร์
ล็อก โฮลม์ส.์" 

วารสารอกัษรศาสตร ์39, 2 (2553): 
235-254. (พมิพเ์สร็จตน้ปี 2555) 

23 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ศริพิร ศรวีรกานต ์ "ขนัตธิรรมระหวา่งคนตา่งวัฒนธรรม
ในหนิทีเ่ปลง่เสยีง." 

วารสารอกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลัย
ศลิปากร ปีที ่34, ฉบบัที ่2 (2555): 
88-112. 

24 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ทอแสง เชาวช์ตุ ิ "ในนามของ(แผน่ดนิ)แม:่ มอง
ชาตนิยิมผา่นจติวเิคราะหใ์นนวนยิาย
เรือ่งทวภิพ." 

รัฐศาสตรส์าร 33, 1 (2555)  109-
137 

25 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

สรุเดช โชตอิดุมพันธ ์ "วถิเีมอืงและความเป็นปัจเจกใน
วรรณกรรมไทยรว่มสมัย: การศกึษา
เปรยีบเทยีบ 29 กมุภาฯ และเด็ก
กําพรา้แหง่สรวงสวรรค.์" 

วารสารอกัษรศาสตร ์39.2 (2553): 
148-178. (พมิพเ์สร็จตน้ปี 2555) 

26 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ศริพิร ศรวีรกานต ์ "แฮนเซลกบัเกรเทลในฐานะผู ้
อพยพ: ในดนิแดนแหง่ชอ็กโกแลต
กบักลว้ย, เด็กสองคนมาถงึดนิแดน
ตา่งชาต ิของคารนิ กนึดชิ." 

วารสารอกัษรศาสตร ์39.2 (2553): 
109-147. (พมิพเ์สร็จตน้ปี 2555) 

27 อารยธรรม
ไทย 

สถาพร ทพิยศกัดิ.์ "โลกทัศนข์องชาวสเปนตอ่
พระพทุธศาสนาในราชอาณาจักร
สยามชว่งปลายศตวรรษที ่19." 

วารสารพทุธศาสนศ์กึษา ปีที ่19 ฉบบั
ที ่2 พฤษภาคม - สงิหาคม 2555:
หนา้ 5-19,2555 
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บทความวจิัยทีไ่ด้รับการตพีมิพ์เผยแพร่ในระดบันานาชาติ  32 รายการ 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่ผูผ้ลติผลงาน ชือ่ผลงาน/ชือ่เรือ่ง พมิพลกัษณ์ 

1 บรรณารักษ 
ศาสตร ์

อรนุช เศวตรัตน
เสถยีร. 

"Needs of Web 2.0 Technology 
for Learning: A Case Study of 
Undergraduates at 
Chulalongkorn University." 

in Navid Hashemi Taba 
Vinu V Das (Eds.).  
Information Processing and 
Computing: International Joint 
Conferences on ACT, ICTHC, IPC 
and ITEel 2012 Malaysia, 
December 17, 2012 Proceedings, 
pp. 200-206.  Malaysia: Springer 
LNICST, 2012. 

2 ปรัชญา โสรัจจ ์หงศล์ดารมภ ์ "The Disenhancement Problem 
in Agriculture: A Reply to 
Thompson." 

NanoEthics  Vol.6, 1 (2012): 
pp.47-54. [Peer Reviewed 
Journal]. [Online]. Available: 
Springer Science & Business 
Media B.V.  DOI: 10.1007/s11569-
012-0138-2.  Retrieved March 12, 
2013.; Scopus 

3 ปรัชญา โสรัจจ ์หงศล์ดารมภ ์ Editorial: “Nanoethics in the 
Asian Context” 

NanoEthics  Volume 6, Issue 2 
(September 2012,): pp 117-118 . 
[Online]. Available: Springer Link, 
Scopus DOI: 10.1007/s11569-
012-0152-4. Retrieved Nov 14, 
2012. 

4 ปรัชญา Amatayakul, 
Supakwadee 

"Surmonter ses émotions, 
conquérir son destin : 
réflexions sur l’éthique de 
Descartes",  

Diogène 237 (Jan 2012): 109-120. 

5 ปรัชญา สวุรรณา สถา
อานันท.์ 

"The Confucian Family as 
Dilemma for Justice." 

Thammasat Review Volume 14 
(2012): 99-106. 

6 ปรัชญา โสรัจจ ์หงศล์ดารมภ ์ "Ubiquitous computing, 
empathy and the self." 

AI and Society 2012: Pages 1-10. 
[Online]. Available: Scopus DOI: 
10.1007/s00146-012-0395-1. 
Retrieved Nov 14, 2012. 

7 ปรัชญา โสรัจจ ์หงศล์ดา
รมภ.์ 

Book Review: Don Ihde: 
Heidegger’s Technologies: 
Postphenomenological 
Perspectives. Fordham 
University Press, New York, 
2010. 

Minds and Machines. (November 
2012). [Online]. Available: 
http://link.springer.com 
/article/10.1007/s11023-012-
9296-9/fulltext.html DOI: 
10.1007/s11023-012-9296-9. 
Retrieved March 1, 2013. ; ISI, 
Scopus 

8 ภาษาตะวันตก 
สาขาวชิา
ภาษาเยอรมัน 

ถนอมนวล โอเจรญิ "Vom Wartehäuschen zur 
Hütte: Fremdkulturelle 
Besonderheiten bei der 
Übertragung des 
Thailändischen Romans "Kwan 
Suk Kong Kati" ins Deutsche." 

in Band 13.Akten des XII. 
internationalen 
Germanistenkongresses, 
Warschau 2010. Interkulturelles 
Verstehen und kontrastives 
Vergleichen. Hg.  von Franciszek 
Grucza,  pp. 175-180.  Frankfurt 
am Main: Peter Lang, 2012. 

9 ภาษาตะวันตก 
สาขาวชิา
ภาษาเยอรมัน 

ถนอมนวล โอเจรญิ "การนําเสนอภาพตวัละครลา่ม
อาชพีในเรือ่งสัน้เยอรมันชือ่สมิุ
ลทาน ขององิเงอบอรก์ บคัมันน.์" 

SONGKLANAKARIN  Journal of 
Social Sciences and Humanities 
Vol.18, No.2 (April-June 2012): 
pp. 3-31. 
 

10 ภาษา
ตะวันออก 
สาขาวชิา
ภาษาจนี 
 
 
 

ศศพิร เพชราภรัิชต.์ "Within the Palatial 
Compound: Actors' Lives in the 
Qianlong Court." 

Thammasat Review No.14 (2012): 
107-130. 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่ผูผ้ลติผลงาน ชือ่ผลงาน/ชือ่เรือ่ง พมิพลกัษณ์ 
11 ภาษา

ตะวันออก 
สาขาวชิา
ภาษาญีปุ่่ น 

กนกวรรณ เลาห
บรูณะกจิ คะตะกริ.ิ 

"จดุเปลีย่นของการพัฒนาการเรยีน
การสอนภาษาญีปุ่่ นในประเทศ
ไทย." 

วารสารงานวจัิยภาษาญีปุ่่ นและ
วัฒนธรรมญีปุ่่ น ภาษาศาสตร์
ภาษาญีปุ่่ นประยกุต ์ “ฌโิค(Shikou)  
ฉบบัที ่ 9 (2012): 14-25. 
มหาวทิยาลยัไดโตบงุกะ คณะ
ภาษาตา่งประเทศ  ภาควชิา
ภาษาญีปุ่่ นและวฒันธรรมญีปุ่่ นศกึษา 

12 ภาษา
ตะวันออก 
สาขาวชิา
ภาษาญีปุ่่ น 

สริมินพร สรุยิะวงศ์
ไพศาล 

"The Japanese Proverb  
Parent-Child Relations Last But 
One Lifetime in Noh Plays" 

Proceedings of 2nd  USM-PSU 
International Conference on Arts 
and Sciences 2012, 3-4 December 
2012, 17-22. Penang: Universiti 
Sains Malaysia, 2012. 

13 ภาษา
ตะวันออก 
สาขาวชิา
ภาษาญีปุ่่ น 

สริมินพร สรุยิะวงศ์
ไพศาล 

"คํากลา่วเกีย่วกบัพอ่แมล่กูในบท
ละครโน" 

Nittai Gengo Bunka Kenkyu. 
Volume 1  Tokyo: Daito Bunka 
University, 2012: 212-231. 

14 ภาษาไทย ศริาพร ณ ถลาง 
(Siraporn 
Nathalang) 

"Five Folktales Commonly 
Known among Thai-Tai 
Peoples." 

The TAI, Yearly Research Journal 
Vol VIII (January 2011): pp. 336-
346. (Proceeding จากการประชมุ 
Tai, Tribals and other ethnics of 
northeast India, Assam, India, 21-
22 January 2011) (พมิพเ์สร็จปี 
2555) 

15 ภาษาศาสตร ์ ธรีาภรณ์ รตธิรรมกลุ. "On the flexibility of letter 
position coding during lexical 
processing: Evidence from eye 
movements when reading 
Thai." 

The Quarterly Journal of 
Experimental Psychology Volume 
65, Issue 8, 2012: pages 1522-
1536. [Online]. Available: Taylor & 
Francis. 
DOI:10.1080/17470218.2012.658
409. Retrieved Nov 14, 2012. 

16 ภาษาศาสตร ์ ธรีาภรณ์ รตธิรรมกลุ. "On the flexibility of letter 
position coding during lexical 
processing: The case of Thai." 

Experimental Psychology Volume 
59, Issue 2, 2012: Pages 68-73. 
[Online]. Available: Scopus, 
PubMed. ID: 21914592 DOI: 
10.1027/1618-3169/a000127. 
Retrieved Nov 14, 2012. 

17 ภาษาศาสตร ์ พทิยาวัฒน ์พทิยา
ภรณ์. 
Brunelle, Marc; 
Pittayaporn, 
Pittayawat 

"Phonologically-constrained 
change: The role of the foot in 
monosyllabization and 
thythmic shifts in Mainland 
Southeast Asia." 

Diachronica 29.4 (December 
2012). [Online]. Available: 
Scopus, ISI DOI: 
10.1075/dia.29.4.01bru. Retrieved 
March 13, 2013. 

18 ภาษาองักฤษ ณัฐมา พงศไ์พโรจน ์
(Veeya Chotiros 
and Nattama 
Pongpairoj) 

"Avoidance Behavior among L1 
Thai Learners: The Case of the 
English Passive Construction." 

การประชมุวชิาการนานาชาตดิา้นภาษา
และวรรณคดอีงักฤษ ครัง้ที ่1 ภายใต ้
หวัขอ้ “Expanding Horizons in 
English Language and Literary 
Studies” (ELLS 2011), หนา้ 114-
124. กรงุเทพฯ: คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555. 

19 ภาษาองักฤษ รพจ ียวุชติ "Crossing the Threshold of 
Their Gender Roles: Women of 
the English Court in 
Shakespeare's Henry VI Parts 
I, II, and III." 

การประชมุวชิาการนานาชาตดิา้นภาษา
และวรรณคดอีงักฤษ ครัง้ที ่1 ภายใต ้
หวัขอ้ “Expanding Horizons in 
English Language and Literary 
Studies” (ELLS 2011), หนา้ 515-
523. กรงุเทพฯ: คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555. 

20 ภาษาองักฤษ คารนิา โชตริว ี "Death of a “Hitlerina”: 
Depictions of Margaret 
Thatcher in Contemporary 
British Drama." 

การประชมุวชิาการนานาชาตดิา้นภาษา
และวรรณคดอีงักฤษ ครัง้ที ่1 ภายใต ้
หวัขอ้ “Expanding Horizons in 
English Language and Literary 
Studies” (ELLS 2011), หนา้ 105-
113. กรงุเทพฯ: คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555. 
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21 ภาษาองักฤษ D. Scott 

Humphries and 
Supakorn 
Phoocharoensil. 

"From Contrastive Analysis 
Hypothesis to Cross-Linguistic 
Influence: Along the 
Evolutionary Trail of Language 
Transfer Theories." 

การประชมุวชิาการนานาชาตดิา้นภาษา
และวรรณคดอีงักฤษ ครัง้ที ่1 ภายใต ้
หวัขอ้ “Expanding Horizons in 
English Language and Literary 
Studies” (ELLS 2011), หนา้ 230-
239. กรงุเทพฯ: คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555. 

22 ภาษาองักฤษ คารนิา โชตริว.ี "Humor and Pathos Filipino 
Diaspora Drama (Carlos 
Bulosan’s The Romance of 
Magno Rubio and Chris D. 
Martinez’s Welcome to 
Intelstar)." 

Thammasat Review Volume 14 
(2012): 61-76. 

23 ภาษาองักฤษ สรุภพีรรณ ฉัตรา
ภรณ์. 

"Landscape and Rhetoric: The 
Marriage of Native American 
Traditions and Zen Buddhism 
in Selected Poems by Gary 
Znyder." 

Manusya 14.1 (2011): 63-78. 
(พมิพเ์สร็จปี 2555) 

24 ภาษาองักฤษ ณัฐมา พงศไ์พโรจน ์
(Montakarn Shutt 
and Nattama 
Pongpairoj) 

"Problems of Object-
Experiencer Psych Verbs 
among L1 Thai Learners of 
English." 

การประชมุวชิาการนานาชาตดิา้นภาษา
และวรรณคดอีงักฤษ ครัง้ที ่1 ภายใต ้
หวัขอ้ “Expanding Horizons in 
English Language and Literary 
Studies” (ELLS 2011), หนา้ 457-
470. กรงุเทพฯ: คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555. 

25 ภาษาองักฤษ DANIJELA 
TRENKIC and 
NATTAMA 
PONGPAIROJ (ณัฐ
มา พงศไ์พโรจน)์ 

"Referent salience affects 
second language article use." 

Bilingualism: Language and 
Cognition Volume 16,  Issue 01 
(January 2013): pp 152 - 166. 
[Online]. Available: Cambridge 
Journals. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1017/S13667
28912000156, Published online: 
17 May 2012. 

26 ภาษาองักฤษ รักสงบ วจิติรโสภณ "Selma Deneme and Esra 
Mechmet Formulaic Language 
Use of Young Learners." 

การประชมุวชิาการนานาชาตดิา้นภาษา
และวรรณคดอีงักฤษ ครัง้ที ่1 ภายใต ้
หวัขอ้ “Expanding Horizons in 
English Language and Literary 
Studies” (ELLS 2011), หนา้ 509-
514. กรงุเทพฯ: คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555. 

27 ภาษาองักฤษ ศภุกาญจน ์เอีย่ม
หฤท 

"Through His Juvenilia and 
What Lewis Carroll Found 
There." 

การประชมุวชิาการนานาชาตดิา้นภาษา
และวรรณคดอีงักฤษ ครัง้ที ่1 ภายใต ้
หวัขอ้ “Expanding Horizons in 
English Language and Literary 
Studies” (ELLS 2011), หนา้ 246-
260. กรงุเทพฯ: คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555. 

28 ภาษาองักฤษ สรุภพีรรณ ฉัตรา
ภรณ์ 

“Food Culture of Thailand” Proceedings of the 5th Creative 
China Harmonious World 
International Forum on Cultural 
Studies, pp.50-60. Beijing: 
Institute for Cultural Industries, 
Communication University of 
China, 2011. (พมิพเ์สร็จปี 2555) 
 

29 ภมูศิาสตร ์ พรรณี ชวีนิศริวิัฒน.์ "Settlement patterns of ethnic 
groups." 

GIM International Volume 26, 
Issue 1, January 2012. [Online]. 
Avalialbe: SCOPUS. Retrieved Nov 
14, 2012. 
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30 ภมูศิาสตร ์ ศริวิไิล ธรีะโรจนา

รัตน ์
Mapping Spatial Ongoing 
Change of Thai Dialects in the 
Upper Central Region of 
Thailand: a Case of 
Phonological Study 

The 1st International Conference 
of Asian Geolinguistics Held at 
Aoyama Gakuin campus,Tokyo, 
Japan. December 13-16, 2012, 
pp.25-35. Tokyo: Aoyama Gakuin 
University, 2012. 

31 ภมูศิาสตร ์ ศริวิไิล ธรีะโรจนา
รัตน ์

Mapping Spatial Ongoing 
Change of Thai Dialects: a 
Case of Transition Area of 
Central Thai, Northern Thai, 
and Northeastern Thai 

The Third Asian Conference on 
the Arts and Humanities (ACAH) 
2012 Held at the Ramada Hotel, 
Osaka, Japan April 5-8, 2012, 
pp.270-290. Osaka: IAFOR, 2012. 

32 ศลิปการละคร ปวติร มหาสาริ
นันทน.์ 

"Some Observations on 
Theatre and Its 
Interdisciplinary Nature." 

2012 Taipei TNUA Ssia Pacific 
Bureau Drama Schools Festival 31 
Aug -4 Sept, 2012, 78-79. Taipei: 
Taipei National University, 2012. 

 
 
ผลงานวชิาการประเภทอืน่ๆ ทีไ่ด้รับการตพีมิพ์  27 รายการ 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่ผูผ้ลติผลงาน ชือ่ผลงาน/ชือ่เรือ่ง พมิพลกัษณ์ 

1 บรรณารักษศ
าสตร ์

พมิพรํ์าไพ เปรม
สมทิธ.์ 

"Managing E-Resources at 
chulalongkorn University," 

in Ramaiah, C.K ; Moorthy, A.L.; 
Kumar, Manoj,; and Bhushan, 
Sudhanshu, Eds. Electronic 
Publications: Papers Presented at 
the International Conference on 
Electronic Publications(ICEP 2012) 
Pondicherry University, 1-2 March 
2012, pp. 278-285. Puducherry: 
Pondicherry University, 2012. 

2 บรรณารักษศ
าสตร ์

สมศกัดิ ์ศรบีรสิทุธิ์
สกลุ 

"การประเมนิสารสนสนเทศ." ใน เอกสารการสอนชดุวชิาผูใ้ชแ้ละ
การบรกิารสารสนเทศ หน่วยที ่12. 
นนทบรุ:ี สาขาวชิาศลิปศาสตร์
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช, 
2555. 

3 บรรณารักษศ
าสตร ์

จนิดารัตน์ เบอร
พันธุ.์ 

"ขอ้สงัเกตเุกีย่วกบัวชิาชพี
บรรณาธกิาร และวชิาชพี
บรรณารักษ์." 

วารสารบรรณารักษศาสตร ์31, 2 
(กรกฏาคม 2554): 1-8. (พมิพ ์2555) 

4 บรรณารักษศ
าสตร ์

ทรงพพันธ ์เจมิ
ประยงค.์ 

บทวจิารณ์หนังสอืเรือ่ง 
Knowledge management: An 
introduction By Kevin 
C.Desouza and Scott Paquette 

วารสารบรรณารักษศาสตร ์32, 1 
(มกราคม 2555): 55-56. 

5 ปรัชญา วทิย ์วศิทเวทย ์ ปรัชญาการศกึษา. กรงุเทพฯ: คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555. 

6 ปรัชญา โสรัจจ ์หงศล์ดา
รมภ.์ 

Biotechnology as a Tool for 
Equality and Justice? BIOTEC 
and its Role (Paper ) 

ASIAN BIOPOLEIS: 
BIOTECHNOLOGY & 
BIOMEDICINE AS EMERGENT 
FORMS OF LIFE & PRACTICE, 6-8 
JANUARY 2011. Singapore: Asia 
Research Institute, National 
University of Singapore. [Online]. 
Available: 
www.ari.nus.edu.sg/showfile.asp?
eventfileid=602 
 

7 ปรัชญา โสรัจจ ์หงศล์ดา
รมภ.์ 

Information Technology, 
Meaningfulness and the 
Elderly. (Presentation and 
paper) 

International workshop on 
"Ethics,Wellbeing and Meaningful 
Broadband, August 16-18, 2011 
Chulalongkon University 
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8 ปรัชญา โสรัจจ ์หงศล์ดา

รมภ.์ 
Overcoming the Academic 
Digital Divide: Intellectual 
Property Rights and Cultural 
Integration 

Jim Peterson; Okhwa Lee; 
Tofazzal Islam; Matthew 
Piscioneri, Eds. Effectively 
Implementing Information 
Communication Technology in 
Higher Education in the Asia-
Pacific Regionpp, 17-30. NY: USA: 
Nova Science publishers, 2012. 

9 ภาษา
ตะวันตก 
สาขาวชิา
ภาษาฝร่ังเศส 

วรณุี อดุมศลิป "คําเพือ่ฆา่ คา่แหง่คําใน ธารน้ํานม
จากความตายของมารเ์กอรติย์
เซอนาร"์  

ใน สวุรรณาสถาอานันท ์และเกษม 
เพ็ญภนัินท ์(บรรณาธกิาร). ขา้ คา่ ฆา่ 
อตัลกัษณ์ คณุคา่ ความรนุแรง, หนา้ 
3-54.  กรงุเทพฯ: สํานักพมิพแ์หง่
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555. 

10 ภาษา
ตะวันตก 
สาขาวชิา
ภาษาเยอรมัน 

วรรณา แสงอรา่ม
เรอืง. 

สํานวนเยอรมันน่ารู:้ 
Redewendungen im 
Deutschen. 

กรงุเทพฯ: คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหวทิยาลยั, 2555. 

11 ภาษา
ตะวันตก 
สาขาวชิา
ภาษาเยอรมัน 

ชศูร ีมวีงศอ์โุฆษ. แผน่ดนิและผูค้นชาวสยาม - 
Siam: Land und Volk. (Karl 
Döhring เขยีน). 

กรงุเทพฯ: หนังสอืโครงการรําลกึ 100 
ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั คณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
2555. 

12 ภาษา
ตะวันตก 
สาขาวชิา
ภาษาสเปน 

ภาสรุ ีลอืสกลุ “Neruda’s Veinte poemas de 
amor y una canción 
desesperada and  Lojo’s 
Finisterre in Thai: Cultural 
Bridges between Thailand and 
Latin America” 

Javier Muñoz-Basols, Catarina 
Fouto, Laura Soler González and 
Tyler Fisher (Eds.).  The Limits of 
Literary Translation: Expanding 
frontiers in Iberian Languages, pp. 
91-106.  Kassel:  Edition 
Reichenberger: 2012.  

13 ภาษา
ตะวันตก 
สาขาวชิา
ภาษาอติา
เลยีน 

หนึง่ฤด ีโลหผล 
และ ธัญญพร อารยีา 
(บรรณาธกิาร
แปลภาษาองักฤษ) 

Siam Turin 1911: The Siamese 
Pavilion at Turin Expo 1911. 

กรงุเทพฯ: สถานเอกอคัรราชทตูอติาล ี
กรงุเทพฯ, 2555. 

14 ภาษา
ตะวันออก 
สาขาวชิา
ภาษาจนี 

ศศรักษ์ เพชรเชดิช.ู การแปลจนี-ไทยเบือ้งตน้. พมิพค์รัง้ที ่2. กรงุเทพฯ : คณะอักษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิายาลยั, 
2555. 

15 ภาษา
ตะวันออก 
สาขาวชิา
ภาษาจนี 

พัชน ีตัง้ยนืยง "ความรูท้ีถ่กูจองจํา:หนังสอื
ตอ้งหา้มในราชวงศช์งิ." 

ใน ปกรณ์ลมิปนุสรณ์ (บก.) เหตเุกดิ
ในราชวงศช์งิ. หนา้ 133 - 157.  
กรงุเทพฯ : สนพ.ชวน อา่น, 2555. 

16 ภาษา
ตะวันออก 
สาขาวชิา
ภาษาจนี 

พัชน ีตัง้ยนืยง "กวนีพินธร์าชวงศถั์งกบัการผลติ
ซ้ําอดุมการณ์สรา้งชาตใินสงัคม
จนี." 

ใน สรุเดช โชตอิดุมพันธ ์(บก.). 
ศาสตรแ์หง่วรรณคดคีอืตรศีลิป์: 
ทฤษฎสีนุทรยีะ สงัคม, หนา้ 3-33. 
กรงุเทพฯ: สรา้งสรรคบ์คุส,์ 2555. 

17 ภาษา
ตะวันออก 
สาขาวชิา
ภาษาญีปุ่่ น 

อรรถยา สวุรรณระดา เรยีนรู ้100 บทกวญีีปุ่่ นโบราณ. กรงุเทพฯ: สํานักพมิพแ์หง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2555. 292 หนา้. 

18 ภาษา
ตะวันออก 
สาขาวชิา
ภาษาญีปุ่่ น 

กนกวรรณ เลาห
บรูณะกจิ คะตะกริ.ิ 

"ความยากในการสือ่สารดว้ย
ภาษาญีปุ่่ นสําหรับผูท้ีไ่มใ่ช่
เจา้ของภาษาภาษาญีปุ่่ น." 

ในหนังสอืเรือ่ง การวจัิยเรือ่งการ
สือ่สารในภาษาญีปุ่่ นเพือ่การเรยีนการ
สอนภาษาญีปุ่่ น, เลขหนา้ 23-42.  
Japan: สํานักพมิพ ์Kuroshio, 2012.  

19 ภาษาไทย ชลดา เรอืงรักษ์
ลขิติ. 

นริาศสพุรรณ: ความสามารถและ
ความคดิสรา้งสรรคข์องสนุทรภูใ่น
การแตง่โคลงสีส่ภุาพ. 
 

กรงุเทพฯ: บรษัิทธนาเพรส จํากัด, 
2555 

20 ภาษาศาสตร ์ ธรีพันธ ์เหลอืง
ทองคําและคณะ 

เรือ่งเลา่จากชายแดนไทย-พมา่:
ประกายไฟทางปัญญาเพือ่การ
พัฒนาอยา่งยั่งยนื. 
 

กรุงเทพฯ: โรงพมิพแ์หง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั (โดย สกว.), 2555. 
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21 ภาษาศาสตร ์ กิง่กาญจน ์เทพ

กาญจนา 
On the distinction between 
transitive and intransitive 
verbs in Thai 

Tadao Miyamoto, Naoyuki Ono, 
Kingkarn Thepkanjana, Satoshi 
Uehara, Eds.  Typological Studies 
on Languages in Thailand and 
Japan,  pp. 77-102. Tokyo:  Hituzi 
Syobo Publishing, 2012. 

22 ภาษาองักฤษ พจ ียวุชติ. สํานวนภาษาองักฤษจากบทละคร
ของเชกสเปียร.์ 

กรงุเทพฯ: คณะอกัษรศาสตร,์ 2555. 

23 ภมูศิาสตร ์ ศริวิไิล ธรีะโรจนา
รัตน ์

"เด็กสว่นกลาง." สารานุกรมไทยฉบบัเยาวชน โดยพระ
ราชประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั เลม่ที ่37 (2555): 181-
185. 

24 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ตรศีลิป์ บญุขจร, 
บรรณาธกิาร. 

วรรณสารอาเซยีน: สายสมัพันธ์
และสตรวีถิ ีรวมบทศกึษา
วรรณกรรมอาเซยีน (การประชมุ
วชิาการนานาชาต ิวรรณคดแีละ
วรรณคดเีปรยีบเทยีบ ครัง้ที ่4 ). 

กรงุเทพฯ: แมคํ่าผาง, 2555. 

25 ศลิปการละคร กฤษรา วรศิราภมูชิา. การจัดแสงเบือ้งตน้. กรงุเทพฯ: คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555. 

26 ศนูยก์ารแปล
และการลา่ม
เฉลมิพระ
เกยีรต ิ

ทองทพิย ์พลูลาภ  โมดลูที ่3 ทรัพยากรชว่ยแปล 
โมดลูที ่4 ประเภทของตวับท  
โมดลูที ่5 การวเิคราะหต์วับท  
โมดลูที ่15 ธรุกจิการแปล. 

นนทบรุ:ี 
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 
สาขาวชิาศลิปศาสตร,์ 2555. 

27 อารยธรรม
ไทย 

สถาพร ทพิยศกัดิ.์ การคน้ควา้ ตดิตามเอกสารวา่ดว้ย
การพระราชทานพระไตรยปิฎก
ฉบบับาฬอีกัษรสยาม 

ใน พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้
เจา้อยห่วัฯ แกร่าชอาณาจักรสเปน 
(Investigacion de los documentos 
relacionados con el envio de las 
Escrituras Canonicas del Budismo 
(Tipitaka) con caracteres siameses 
al Reino de Espana por Rama V). 
กรงุเทพฯ: สํานักพพิผ์เีสือ้, 2555. 
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ดานบริการวิชาการ 
 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได ้จาํนวน 52 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 11,113 คน 
 โครงการบริการวิชาการแบบไม่มีรายได ้จาํนวน 35 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 13,021 คน  
 ในโครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดน้ี้ มีบริการงานแปล 1 โครงการ ซ่ึงบริการงานแปล 

จาํนวน 1,568 งาน  
 

 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได ้จาํนวน 52 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 11,113 คน 
โครงการบริการวชิาการ แบบมรีายได้ทีจ่ัดโดยศูนย์บริการวชิาการ และศูนย์การแปลและการล่ามเฉลมิพระเกยีรติ    
โครงการทัว่ไป จํานวน 31 โครงการ 

ลําดบั ชือ่โครงการ ระยะเวลา 
  

 จํานวน
ผูรั้บบรกิาร  

 (คน)  
1 อบรมภาษาอติาเลยีนสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 54 3 ต.ค. - 26 ธ.ค.54 33 
2 อบรมภาษาสเปนสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 54 1 ต.ค. - 24 ธ.ค.54 71 
3 อบรมภาษาฝร่ังเศสสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 54 9 ต.ค. - 18 ธ.ค.54 20 
4 อบรมภาษาจนีกลางสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 54 1 ต.ค. - 26 ธ.ค.54 78 
5 อบรมภาษาเกาหลสํีาหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 54 1 ต.ค. - 24 ธ.ค.54 33 
6 อบรมภาษาญีปุ่่ นสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 54 1 ต.ค. - 24 ธ.ค.54 14 
7 อบรมพืน้ฐานไวยากรณ์องักฤษ ปลายปี 54 15 ต.ค.  54 - 18 ก.พ.55 45 
8 อบรมภาษารัสเซยี ปลายปี 54 1ต.ค. 53 -  24 ธ.ค.54 8 
9 โครงการอบรมภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 9 ต.ค. - 13 พ.ย.54 19 
10 โครงการอบรมการแปลขา่ว ไทย - องักฤษ 11 ต.ค. - 1 ธ.ค.54 15 
11 โครงการอบรมการออกเสยีงภาษาองักฤษPronunciation clinic ปลายปี 

2554 
9 ต.ค. - 1 ธ.ค.54 14 

12 โครงการอบรมภาษาอติาเลยีนสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2555 17 ม.ค. - 25 ม.ีค.54 41 
13 โครงการอบรมภาษาสเปนสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2555 22 ม.ค. - 26 ม.ีค.54 62 
14 โครงการอบรมภาษาจนีกลางสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2555 17 ม.ค. - 26 ม.ีค.54 56 
15 โครงการอบรมภาษาฝร่ังเศสสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2555 22 ม.ค. - 26 ม.ีค.54 32 
16 โครงการอบรมภาษารัสเซยีสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2555 22 ม.ค. - 26 ม.ีค.54 9 
17 โครงการอบรมภาษาเกาหลสํีาหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2555 22 ม.ค. - 26 ม.ีค.54 34 
18 อบรมภาษาเวยีดนามสําหรับบคุคลภายนอก  ตน้ปี 2555 22 ม.ค. - 26 ม.ีค.54 8 
19 โครงการอบรมภาษาญีปุ่่ นสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2555 22 ม.ค. - 26 ม.ีค.54 15 
20 โครงการอบรมภาษาอติาเลยีนสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 55 11 ม.ิย. - 25 ส.ค.55 44 
21 โครงการอบรมภาษาสเปนสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 55 16 ม.ิย. - 25 ส.ค.55 79 
22 โครงการอบรมภาษาฝร่ังเศสสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 55 16 ม.ิย. - 25 ส.ค.55 48 
23 โครงการอบรมภาษารัสเซยีสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 55 16 ม.ิย. - 25 ส.ค.55 26 
24 โครงการอบรมภาษาจนีกลางสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 55 11 ม.ิย. - 25 ส.ค.55 117 
25 โครงการอบรมภาษาเกาหลสํีาหรับบคุคลภายนอก กลางปี 55 16 ม.ิย. - 25 ส.ค.55 49 
26 โครงการอบรมภาษาญีปุ่่ นสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 55 16 ม.ิย. - 25 ส.ค.55 23 
27 โครงการอบรมภาษาอนิโดนเีซยีสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 55 16 ม.ิย. - 25 ส.ค.55 18 
28 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตา่งชาต ิ1-55 1 ม.ค. - 14 ธ.ค.55 238 
29 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตา่งชาต ิ3-54 19 ต.ค.5 4 - ต.ค.55 160 
30 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตา่งชาต ิ1-54 ต.ค. 54 - ต.ค.55 18 
31 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตา่งชาต ิ2-54 ต.ค. 54 - ต.ค.55 70 
 รวม   1,497  
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โครงการบริการวชิาการ แบบมรีายได้ ทีจ่ัดโดยการว่าจ้าง ศูนย์บริการวชิาการ จํานวน 12 โครงการ 
ลําดบั ชือ่โครงการ ระยะเวลา 

 
จํานวน

ผูรั้บบรกิาร 
(คน) 

1 โครงการบรกิารวชิาการ ศนูยก์ารแปลและลา่ม 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 1568 
2 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับขา้ราชการทหารพมา่ รุน่ที ่3 6 ต.ค. - 3 พ.ย.54 2 
3 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการฝึกทักษะการแสดง 1 ต.ค. 54 - 2 ม.ิย.55 16 

  การกํากบัการแสดง และการเขยีนบทสําหรับพนักงานบรษัิทเจเอสแอล    
4 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับขา่ราชการทหารพมา่ รุน่ที ่4 9 ม.ค. - 3 ก.พ.55 2 
5 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับขา่ราชการทหารพมา่ รุน่ที ่5 20 ก.พ. - 19 ม.ีค.55 3 
6 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับผูบ้รหิารชาวตา่งชาต ิ: Mr.Leon Herce 26 ม.ค. - 29 ม.ีค.55 1 
7 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับผูบ้รหิารชาวตา่งชาต ิ: Mr.Ernesto 

Sanchez 
6 ม.ีค. - 15 พ.ค.55 1 

8 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตา่งชาต ิ: Mr.Yusuke Homma 16 ม.ค. - 10 ก.พ.55 1 
9 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตา่งชาต ิครัง้ที ่2 : Mr.Yusuke 

Homma 
20 ก.พ. - 27 ม.ีค.55 1 

10 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตา่งชาต ิครัง้ที ่3 : Mr.Yusuke 
Homma 

4 เม.ย. - 30 พ.ค.55 1 

11 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับขา้ราชการทหารพมา่ รุน่ที ่1 19 ก.ค. - 18 ส.ค.54 2 
12 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับขา้ราชการทหารพมา่ รุน่ที ่2 24 ส.ค. - 20 ก.ย.54 2 

 รวม   1,600 
 

โครงการบริการวชิาการ แบบมรีายได้ ทีจ่ัดโดยการว่าจ้าง ศูนย์การแปลและการล่ามฯ  จํานวน 2 โครงการ 
 ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
1 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการอบรมเทคนคิการ

ลา่มเบือ้งตน้ (องักฤษ-ไทย
และไทย-องักฤษ) สําหรับ
เจา้หนา้ทีล่า่มแปล 
โรงพยาบาลกรงุเทพ 

ส. 17 ธ.ค. 54 - ส. 28 ม.ค. 
55 ณ หอ้งปฏบิตักิารลา่ม
ภาษา 713 อาคารบรมราช
กมุาร ี

บคุคลภายนอก 20 20 

2 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาดว้ยกจิกรรมการแปล 
สําหรับเจา้หนา้ทีล่า่ม สํานัก
ภาษาตา่งประเทศ สํานัก
เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 

15 พ.ค. - 17 ก.ค. 55 บคุคลภายนอก 16 16 

 รวม 36 
 
 

โครงการบริการวชิาการ แบบมรีายได้ ทีจ่ัดโดยภาควชิา/ศูนย์  
ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 

1 ศลิปการละคร เทศกาลวัฒนธรรมฝร่ังเศส-
ไทย 2012 มกีารแสดง 3 
ชดุ 1. "IETO" 9-10 ก.พ. 
2. “Pichet Klunchun and 
Myself”  20-21 ก.พ. 3. 
“Cinématique”  2-3 ม.ีค. 

9 ก.พ. - 3 ม.ีค. 55 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรสีรินิธร 
คณะอกัษรฯ 

นสิติป.ตร ี1200  
นสิติป.โท 60 
นสิติป.เอก 15 
อาจารย ์40  
บคุลากร 25 
บคุคลภายนอก 460 

1800 

2 ศลิปการละคร ศลิปการละครเทศกาลละคร 
"กอ่นจบ 2555" มกีารแสดง
ละครเวท ี4 เรือ่ง 
1. "วันด ีคนืด"ี 17-19 ก.พ. 
2. รัก(ทะ)ลวงตา 24-26 ก.พ. 
3. เรือ่ง(รัก)ลับของครแูคเรน 
    9-11 ม.ีค.  
4. ผูห้ญงิ "เอาอยู"่ 23-25  
    ม.ีค. 
 
 

17 ก.พ. - 25 ม.ีค. 55 ณ 
ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร คณะอกัษรฯ 

นสิติป.ตร ี1200  
นสิติป.โท 60 
นสิติป.เอก 10 
อาจารย ์20  
บคุลากร 10 
บคุคลภายนอก 415 

1715 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
3 ศลิปการละคร โครงการละครเรือ่ง "สยาม

มสิฉัน" (ละครประจําภาคตน้ 
ปีการศกึษา 2555) 

30 ส.ค. - 9 ก.ย. 55 องัคาร-
ศกุร ์19.30 น., เสาร ์14 และ 
19.30 น. อาทติย ์14.00 น. 
(อาทติยท์ี ่9 ก.ย.  เพืม่รอบ 
19.30 น.) ณ ศนูยศ์ลิปการ
ละครสดใส พันธมุโกมล  

นสิติป.ตร ี2436 
นสิติป.โท 220 
นสิติป.เอก 50 
อาจารย ์ 100 
บคุลากร 30 
บคุคลภายนอก 744 

3580 

4 ศลิปการละคร 
รว่มกบั
สถาบนับรติชิ
เคานซลิ และ
ภาควชิา
ภาษาองักฤษ  

จัดการแสดง การบรรยาย 
และการฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร ละครเวทเีรือ่ง 
"แอน โอค้ ทร"ี  

2-4 ก.พ.55 ณ ศนูยศ์ลิปการ
ละครสดใส พันธมุโกมล 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี400 
นสิติป.โท 40 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์ 30 
บคุลากร 10  
บคุคลภายนอก 145 

630 

5 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการอบรมพัฒนาทักษะ
ทางภาษาขัน้กลาง-สงู 

18 พ.ค. 55-20 ก.ค. 55 บคุคลภายนอก 15 15 

6 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการอบรมเทคนคิการ
ลา่มพดูตาม  

14 พ.ค. 55 - 23 ก.ค. 55 บคุคลภายนอก 100 10 

7 ภาษาองักฤษ จัดการประชมุวชิาการ
นานาชาตดิา้นภาษาและ
วรรณคดอีงักฤษ ครัง้ที ่1 
ภายใตห้วัขอ้ “Expanding 
Horizons in English 
Language and Literary 
Studies” (ELLS 2011) 

18-20 ต.ค. 54 ณ โรงแรม
มณเฑยีร กรงุเทพฯ 
http://www.ells2011.com/p
rogram-O.html#p 

มผีูเ้ขา้รว่มงาน จาก
สถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ 
ทัง้ในและตา่งประเทศ 
189 คน 
ชาวตา่งชาต ิ45 
ไทย 144 
 
ผูนํ้าเสนอผลงาน 
ชาวตา่งชาต ิ45 
ไทย-จฬุาอ.12+นสิติ4 
ไทย-อืน่ๆ 25 

230 

 รวม 7980
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 โครงการบริการวิชาการแบบไม่มีรายได ้จาํนวน 35 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน 13,021 คน  
โครงการบริการวชิาการแบบไม่มรีายได้ ทีจ่ัดโดยศูนย์บริการวชิาการ จาํนวน 1 โครงการ 
ลําดบั ชือ่โครงการ ระยะเวลา  จํานวน (คน)  

1 โครงการภาษาพาเทีย่ววันเดยีวจบ  ม.ีค. - เม.ย.55 299 

    รวม               299 
 

โครงการบริการวชิาการแบบไม่มรีายได้ ทีจ่ัดโดยภาควชิา/ศูนย์ จาํนวน 25 โครงการ 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 

1 ฝ่ายกจิการนสิติ GAT Tutoring for Flood 
Victims (รว่มกบัศษิยเ์กา่ใน
การจัดโครงการ) 

วันที ่14 ต.ค. 54 บคุคลภายนอก 129 129 

2 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

สปัดาหอ์าเซยีน (ASEAN 
Week) 

14-17 ส.ค. 55 อาคาร
มหาจักรฯี 

ผูร้ว่มงาน 444 444 

3 ฝ่ายวรัิชกจิ  คณะ
อกัษรศาสตร ์
รว่มกบัสถานทตู
สาธารณรัฐ
โปแลนด ์

จัดงาน “Two Cultural 
Weeks of Art and 
Poetry” เพือ่เฉลมิฉลอง
ครบรอบ 40 ปี แหง่
ความสมัพันธท์างการทตู
ระหวา่งราชอาณาจักรไทย
กบัสาธารณรัฐโปแลนด ์ 

6-20 ก.ค. 55 ณ สรรพ
ศาสตรส์โมสร อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี50 
นสิติตา่งชาต ิ5 
อาจารย ์ 5 
บคุลากร 10 
บคุคลภายนอก 20 

90 

4 ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

จัดนทิรรศการประวัตศิาสตร ์
“The Siamese Pavilion at 
the Turin Expo 1911” 
เนือ่งในวาระฉลองครบรอบ 
150 ปีการรวมประเทศ
อติาล ีโดยใชข้อ้มลูวจัิยใน
การจัดนทิรรศการ 

18 ต.ค. – 18 พ.ย. 54  / 
ณ หอศลิปวัฒนธรรม
กรงุเทพฯ  

นสิติป.ตร ี500 
นสิติป.โท 120 
นสิติป.เอก 25 
อาจารย ์15 
บคุลากร 4 
บคุคลภายนอก  
2,671 

3335 

5 ภาษาศาสตร ์ ประชมุวชิาการและงาน
แสดงศลิปวัฒนธรรม 
ภาษาศาสตร ์ภาษา
กะเหรีย่ง: ศลิปวัฒนธรรม
เผา่ปะโอ (จัด รว่มกบัศนูย์
วัฒนธรรมฯ แรงงาน
กฎหมายเขา้เมอืง ThaiPBS 
ตวัแทนเครอืขา่ยขา้มชาต ิ
และมลูนธิเิพือ่นหญงิ) 

4 ม.ีค. 55 อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

นสิติป.เอก 2 
อาจารย ์2 
บคุคลภายนอก 400 

404 

6 ศลิปการละคร เทศกาลงาน "แหวกมา่น
การละคร"  เสนอผลงาน
ดา้นการละครของนสิติที่
เรยีนรายวชิาปฏบิตั ิทัง้
ระดบัปรญิญาโท และ ตร ี
เชน่ กํากบัการแสดง การ
แสดง เขยีนบท ฯลฯ (ภาค
ตน้ 2554) 

10-11 ต.ค. 54 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรสีรินิ
ธร คณะอกัษรฯ 

นสิติป.ตร ี60 
นสิติป.โท30 
อาจารย ์ 10 
บคุคลภายนอก 100 

200 

7 ศลิปการละคร ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารละคร
เวททีีส่รา้งฉากละครเวททีี่
สรา้งจากวัสดใุน
ชวีติประจําวัน (Object 
Theatre) และการแสดง
ละคร 3 เรือ่ง จากประเทศ
อสิราเอล 

24 ม.ค. 55 ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรสีรินิ
ธร คณะอกัษรฯ 

นสิติป.ตร ี150 
นสิติป.โท 30 
อาจารย ์10 
บคุลากร 10 
บคุคลภายนอก 140 

340 

8 ศลิปการละคร โครงการเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาต ิ 
(CHULALONGKORN 
UNIVERSITY 
INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL 2011)  ภาค
ปลาย 2554 

17 ก.พ. -9 ม.ีค. 55 (9 
เรือ่ง เฉพาะวันจันทร ์พธุ 
และ ศกุร)์  ณ หอ้ง
อเนกประสงค ์ชัน้ 9 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี200 
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 10 
บคุลากร 50
บคุคลภายนอก 150 

420 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
9 ศลิปการละคร นสิติระดับปรญิญาโท

นําเสนอละคร เขา้รว่ม
กจิกรรมกบัผูป่้วยใน
โรงพยาบาล ในโครงการ
สอนเด็กเจ็บป่วยเรือ้รัง 

24, 29 ก.พ. 9, 13 และ 
30 ม.ีค. 55 เวลา 10-11 
น. ณ  ฝ่ายกมุารเวช
ศาสตร ์รพ.จฬุาลงกรณ์ 

นสิติป.โท 3 
อาจารย ์ 2  
บคุคลภายนอก 50 

55 

10 ศลิปการละคร การบรรยายเรือ่ง ละครรว่ม
สมัยอะไรกนัหวา่ : 10 ปี
ของพัฒนาการของเทศกาล
ละครกรงุเทพ  

2 ม.ีค. 55  ณ หอ
ศลิปะวัฒนธรรมแหง่
กรงุเทพฯ 

นสิติป.ตร ี 25  
นสิติป.โท  5  
อาจารย ์5 
บคุคลภายนอก 90 

125 

11 ศลิปการละคร การแสดงละครคนกบั
หุน่ยนต ์เรือ่ง "ซาโยนาระ" 

15-18 ม.ีค. 55 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรสีรินิ
ธร คณะอกัษรฯ 

นสิติป.ตร ี1700  
นสิติป.โท 70 
นสิติป.เอก10 
อาจารย ์ 20  
บคุคลภายนอก 800 

2600 

12 ศลิปการละคร เทศกาลงาน "แหวกมา่น
การละคร"  เสนอผลงาน
ดา้นการละครของนสิติที่
เรยีนรายวชิาปฏบิตั ิทัง้
ระดบัปรญิญาโท และ ตร ี
เชน่ กํากบัการแสดง การ
แสดง เขยีนบท ฯลฯ (ภาค
ปลาย 2554) 

10-11 เม.ย. 55 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรสีรินิ
ธร คณะอกัษรฯ 

นสิติป.ตร ี50  
นสิติป.โท 25 
อาจารย ์ 10 
บคุคลภายนอก 80  

165 

13 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการเสวนาระดมความ
คดิเห็นเพือ่การรับรอง
คณุภาพลา่มและนักแปล 

พฤ. 3 พ.ค. 55 
หอ้งประชมุ 707 อาคาร
บรมราชกมุาร ี

อาจารย ์ 9  
บคุคลภายนอก 6  

15 

14 คณะอกัษรศาสตร ์ 2012 Chulalongkorn-
EFEO International 
Conference on Buddhist 
Studies Imagination, 
Narrative, and 
Localization 

6-7 ม.ค. 55 หอ้ง 304 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

ผูเ้ขา้รว่มงาน 200 คน 
ผูเ้สนอผลงาน 
ชาวตา่งชาต ิ14 
ไทย-จฬุา 3 
ไทย-อืน่ๆ 3 

220 

15 ประวัตศิาสตร ์
รว่มกบั หน่วยวจัิย
ภมูภิาคศกึษา 
สํานักวชิาศลิป
ศาสตร ์
มหาวทิยาลยัวลยั
ลกัษณ์ สนับสนุน
งบประมาณโดย 
มลูนธิเิอเชยีและ
สถาบนัพพิธิภัณฑ ์
การเรยีนรูแ้หง่ชาต ิ
และ สกว. 

การจัดสมัมนาทางวชิาการ
เรือ่ง "สภาวะความเป็น
สมัยใหมอ่นัแตกกระจาย: 
การคน้หาประวัตศิาสตร ์
สงัคม-วัฒนธรรมของปา
ตาน"ี  

27-28 ม.ค. 55  หอ้ง 105 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

นสิติป.ตร ี16    
นสิติป.โท 15 
นสิติป.เอก 4  
อาจารย ์4   
บคุคลภายนอก 94 

133 

16 ฝ่ายวจัิยรว่มกบั
ฝ่ายกจิการนสิติ
และกอ.ศ. 

ประชมุวชิาการดา้น
มนุษยศาสตรร์ะดับปรญิญา
ตร ีจฬุา-ธรรมศาสตร-์
เกษตรฯ ครัง้ที ่1 
(Undergraduate 
Humanities Symposium) 

10-11 ม.ีค. 55 เวลา 
9.00-10.30 น.ณ หอ้ง
อเนกประสงค ์ชัน้ 9 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี56 
อาจารย ์ 52  
บคุลากร 1
บคุคลภายนอก 238  
แบง่เป็น 
  มธ. นศ.45   อ.12 
  มก. นสิติ45  อ.6 
  ม.อืน่ นศ.16 อ.12 
  สือ่มวลชน 8 
  บคุคลท่ัวไป 94 

347 

17 ฝ่ายวรัิชกจิ จัดการประชมุนานาชาต ิ
“Critical Connections: 
Forum on Cultural 
Studies in Transnational 
Asia and Beyond” 

ศ. 11 พ.ย. 54 เวลา8.30-
17.30 น. ณ หอ้ง 105 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 
เลือ่นเป็นวันที ่16 ม.ีค.55 
เนือ่งจากอทุกภัย 

นสิติป.ตร ี70 
นสิติป.โท 10  
เจา้หนา้ที ่5 
อาจารย ์ 20 
บคุคลภายนอก 40 
 มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 
 
 
 

145 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
18 ฝ่ายวรัิชกจิ 

(รว่มกบัสมาคม
ภาษาและหนังสอื
แหง่ประเทศไทย 
ภาควชิาวรรณคด ี
คณะมนุษยศาสตร ์
ม.เกษตรศาสตร ์
ม.หอการคา้ไทย 
คณะอกัษรศาสตร ์
ม.ศลิปากร) 

เสวนาทางวชิาการเรือ่ง 
"100 ปี ชาตกาล 
หมอ่มหลวงบญุเหลอื เทพย
สวุรรณ" และ เสวนา "ผกู
เงือ่นคลายปม: ความ
หฤหรรใ์นวรรณกรรมรหัส
คด"ี 

ส. 18 ก.พ. 55 ณ หอ้ง 
303 อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.โท 55 
อาจารย ์ 45 
บคุคลภายนอก 100 

200 

19 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

สมัมนาทางวชิาการ "ภาษา
และวรรณคดฝีร่ังเศส" เรือ่ง 
"Écritures de la 
modernité / งานประพันธ์
แหง่นวสมัย 

13 - 16 ม.ีค. 55 เวลา 
9.00 - 15.00 น.อาคาร
บรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี10 
นสิติป.โท 10    
อาจารย ์ 10  
บคุคลภายนอก 20 

50 

20 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

การประชมุวชิาการ
นานาชาตริะหวา่งผูส้อน
ภาษาสเปนในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ 

14 - 16 ธ.ค. 54 นสิติป.ตร ี4  
อาจารย ์6   
บคุคลภายนอก 34 

44 

21 ศลิปการละคร บรรยายพเิศษ ละครเวททีี่
สรา้งฉากจากวัสดใุน
ชวีติประจําวัน (Object 
Theatre) 

24 ม.ค. 55  ณ ศนูยศ์ลิป
การบละครสดใสฯ อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี60 
นสิติป.โท 12 
นสิติป.เอก 2  
อาจารย ์ 5 
บคุลากร  3
บคุคลภายนอก 30 

112 

22 ศลิปการละคร บรรยายพเิศษ และฝึกอบรม
เชงิปฏบิตักิารละครเวทเีรือ่ง 
An Oak Tree โดยทมิ 
เคราช ์ศลิปินจากประเทศ
องักฤษ 

พฤ. 2  ก.พ. 55  ณ หอ้ง 
707 อาคารบรมฯ และโรง
ละคร ศนูยศ์ลิปการละคร 
สดใส พันธมุโกมล  อาคาร
มหาจักรสีรินิธร คณะอกัษร
ศาสตร ์ 

นสิติป.ตร ี60  
นสิติป.โท 12 
นสิติป.เอก2 
อาจารย ์ 5 
บคุลากร  3
บคุคลภายนอก 30 

112 

23 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละคร 
เรือ่ง "An Oak Tree" 

2-4 ก.พ. 55  ณ ศนูยศ์ลิป
การละคร สดใส พันธมุ
โกมล  อาคารมหาจักรสีรินิ
ธร คณะอกัษรศาสตร ์   

นสิติป.ตร ี60 
นสิติป.โท 13 
อาจารย ์ 10 
บคุลากร 10
บคุคลภายนอก 40 

133 

24 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดง 
"เทศกาลวัฒนธรรม
ฝร่ังเศส-ไทย 2012"  มกีาร
แสดง 3 ชดุ "IETO", 
“Pichet Klunchun and 
Myself” และ   
“Cinématique”   

9 ก.พ. - 3 ม.ีค. 55  ณ 
ศนูยศ์ลิปการละคร สดใส 
พันธมุโกมล  อาคารมหา
จักรสีรินิธร คณะอกัษร
ศาสตร ์   

นสิติป.ตร ี300 
นสิติป.โท 20 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์ 10 
บคุลากร  30
บคุคลภายนอก 60 

425 

25 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละคร
เทศกาลละคร "กอ่นจบ 
2555" ละครเวท ี4 เรือ่ง 
"วันด ีคนืด"ี,  รัก(ทะ)ลวง
ตา,  เรือ่ง(รัก)ลับของครแูค
เรน และ ผูห้ญงิ "เอาอยู"่  

17 ก.พ. -25 ม.ีค. 55  ณ 
ศนูยศ์ลิปการละครสดใส 
พันธมุโกมล  อาคารมหา
จักรสีรินิธร คณะอกัษร
ศาสตร ์   

นสิติป.ตร ี350  
นสิติป.โท  25 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์10 
บคุลากร  20
บคุคลภายนอก 10 

420 

26 ศลิปการละคร บรรยาย ซาโยนาระ โดย 
อ.ฮริาตะ+อ.อชิกิโุระ 

15-18  ม.ีค. 55  ณ ศนูย์
ศลิปการบละครสดใสฯ 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร1ี00 
นสิติป.โท 15 
นสิติป.เอก2 
อาจารย ์ 20 
บคุลากร  30
บคุคลภายนอก 20 

184 

27 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงละคร 
คนกบัหุน่ยนต ์เรือ่ง 
"ซาโยนาระ"  

15-18 ม.ีค. 55  ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส พันธมุ
โกมล  อาคารมหาจักรสีรินิ
ธร คณะอกัษรศาสตร ์   

นสิติป.ตร ี400 
นสิติป.โท 50 
นสิติป.เอก 10 
อาจารย ์ 20  
บคุลากร  50
บคุคลภายนอก 100 
 

630 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
28 บรรณารักษศาสตร ์ สมัมนาวชิาการ "การวจัิย

สารสนเทศรว่มสมัย: 
มมุมองไทยและเทศ" 

29 ส.ค. 55 เวลา 13.00-
16.00 น. หอ้ง 401/18 
อาคารมหาจักรฯี 

นสิติป.โท 7 
อาจารย ์7 
จนท 1 
บคุคลภายนอก 51 

66 

29 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงการเวทวีจัิย
มนุษยศาสตรไ์ทย "เวที
สาธารณะมนุษยศาสตร ์ครัง้
ที ่6" 6th Humanities 
Public Forum (จัดโดย ชดุ
โครงการเวทวีจัิย
มนุษยศาสตรไ์ทย  
(โดยสํานักงานกองทนุ
สนับสนุนการวจัิย,คณะ
อกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, คณะสงัคม
วทิยา และมานุษยวทิยา หา
วทิยาลยัธรรมศาสตร ์
และคณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์ 

6-8 ส.ค. 55 6 ส.ค. 55 
หอ้ง 707 ชัน้ 7 อาคาร
บรมราชกมุาร ี
7 ส.ค. 55 
คณะสงัคมและ
มานุษยวทิยา  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ทา่พระจันทร ์
8 ส.ค. 55 
คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

อาจารยแ์ละนสิติ 96 
บคุคลภายนอก 98 

194 

30 ศนูยว์รรณคดี
ศกึษา รว่มกบั
ภาควชิาวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

การประชมุวชิาการ
นานาชาต ิวรรณคดแีละ
วรรณคดเีปรยีบเทยีบ ครัง้ที ่
4 “Constructing ASEAN 
Spirit: Dialogues in 
ASEAN Literary World”  

23-24 ก.ค. 55 หอ้ง 105  
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

อาจารยแ์ละนสิติใน
จฬุาฯ 79 
บคุลากรภายนอก 84 

163 

31 บรรณารักษศาสตร ์ จัดโครงการเสวนาทาง
วชิาการ เรือ่ง “ทางเลอืก 
ทางลง ทางเลกิ หรอืทางรุง่ 
ของธรุกจิอสิระขนาดเล็กใน
วงการหนังสอืไทย” 

ส. 23 ม.ิย. 55 เวลา 
9.00–16.00 น. ณ หอ้ง 
303–304 ชัน้ 3 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติ 20 
บคุคลภายนอก 211 

231 

32 ประวัตศิาสตร ์ รายการสมัมนาเรือ่ง “จาก 
100 ปี ร.ศ.130 ถงึ 80 ปี 
ประชาธปิไตย” สถาบนั
นโยบายศกึษา โดยการ
สนับสนุนของมลูนธิคิอน
ราด อาเดนาวร ์และ
นติยสารศลิปวัฒนธรรม 

21-22 ม.ิย. 55 ณ หอ้ง 
304 อาคารมหาจักรสีรินิธร 
คณะอกัษรศาสตร ์

นสิติป.ตร ี36 
นสิติป.โท 13 
นสิติป.เอก 4 
อาจารย ์9 
บคุคลภายนอก 175 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม  

237 

33 ศนูยค์ตชินวทิยา/
ภาษาไทย 

การเสวนาทางวชิาการ
เรือ่ง"การแสดงพืน้ฐานงาน
ภาคกลาง:แลหลังกอ่นกา้ว
ยา่งสูป่ระชาคมอาเซยีน" 
รว่มกบัมลูนธิคิกึฤทธิ ์80 ใน
พระบรมราชปูถัมภส์มเด็จ
พระเทพรัตนฯ  เนือ่งใน
โอกาส 100 ปี ชาตกาล 
ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์

21 เม.ย.55 ณ สถานบนั
คกึฤทธิเ์ขตสาทร กทม. 
เวลา 15.30-22.00 น. 

นสิติ  
อาจารย ์3 
บคุคลภายนอก 231 
ทศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 
*มนีสิติป.โทและเอก 
แตไ่มส่ามารถแยกได ้
เพราะลงชือ่รวมไม่
แยก 

234 

34 คณะอกัษรศาสตร ์
(ศนูยส์ารนเิทศฯ)
รว่มกบัฝ่ายกจิการ
พเิศษ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

เสวนานอ้มรําลกึ 50 ปี การ
เสด็จพระดําเนนิรว่มการ
ประชมุทางวชิาการ เรือ่ง 
“ปัญหาการใชคํ้า
ภาษาไทย” และหวัขอ้เรือ่ง 
“ภาษาไทยในบรบิท 
ASEAN”  

ศ. 27 ก.ค. 55 ณ หอ้ง 
111 อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ เวลา 9.00 – 
12.00 น. 

120 คน 120 

 รวม 12,722
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ดานนานาชาติ 
 มหาวิทยาลยั/สถาบนัต่างประเทศท่ีมีสญัญาความร่วมมือระดบัคณะ 9 สญัญา 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง 48 คน 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบรับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง 30 คน 

 
มหาวทิยาลยั/สถาบันต่างประเทศทีม่สัีญญาความร่วมมอืระดบัคณะ 9 สัญญา 
 No. University/Association Date of 

Signing 
Expiry 
Date Validity Activities 

1 University of Paris 3, 
France 

15 พ.ย. 52 15 พ.ย. 57 5 ปี Scholars, Students, Information, 
Academic Exchange 

2 Universität Siegen 
(University of Siegen) 

5 ต.ค. 53  5 ต.ค. 58 5 ปี Exchange of students / scholars, joint 
academic activitics. 

3 Faculty of Cutural 
Sciences, Ludwig-
Maximilians-Universität 
München 

4 ก.ย.52 4 ก.ย. 57 5 ปี Exchange of students / scholars, joint 
academic activitics. 

4 Universidad de Colima, 
Mexico 

2 ก.ค. 47 -  Scholars, Students, Information, 
Academic Materials Exchange, Joint 
Research 

5  Universidad de la Plata, 
Argentina 

28 ธ.ค. 43 -   Scholars, Students, Information, 
Academic Materials Exchange, Joint 
Research 

6 Hanoi University, Vietnam 1 ต.ค. 51 -  Scholars, Students, Information, 
Academic Materials Exchange, Joint 
Research 

7 กระทรวงการตา่งประเทศ
บราซลิ  

1 ม.ิย. 54 31 พ.ค. 56 2 ปี ความชว่ยเหลอืดา้นวชิาการเป็นกรณีพเิศษ 
โดยสง่ผูเ้ชีย่วชาญชาวบราซลิ คอืนางเลา
รา่ มารเ์ซยี ลยุซา แฟรเ์รรา มาประจําที่
ภาควชิาภาษาตะวันตก สาขาวชิาภาษา
โปรตเุกส 

8 Instituto Camões ประเทศ
โปรตเุกส  

1 ก.ย. 50 - - ความชว่ยเหลอืดา้นวชิาการ โดยสง่
ผูเ้ชีย่วชาญชาวโปรตเุกสมาประจําที่
ภาควชิาภาษาตะวันตก สาขาวชิาภาษา
โปรตเุกส 

9 Beijing University พ.ศ.2538 - - สง่อาจารยม์าชว่ยสอนทีค่ณะอกัษรศาสตร์
และจัดหาอาจารยเ์ป็นทีป่รกึษาของนสิติ
ในชว่งทีน่สิติไปคน้ควา้และวจัิยและทํา
วทิยานพินธข์องตนทีม่หาวทิยาลัยปักกิง่ 
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นิสิตต่างชาตทิี่ศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปลีย่น นิสิตร่วมฟัง 48 คน 
ลาํดบั ชือ่สกลุ ชว่งเวลาทีศ่กึษา ระดบั หลกัสตูร มหาวทิยาลยั 

ตน้สงักดั 
ประเทศ 

1 Ms. Ayumi Numata มถินุายน 2555 - 
มนีาคม 2556 

ป.ตร ี Exchange Program 
สาขาวชิาภาษาไทย 

Osaka University Japan 

2 Ms. Yoko Kakuno มถินุายน 2555 - 
มนีาคม 2556 

ป.ตร ี Exchange Program 
สาขาวชิาภาษาไทย 

Osaka University Japan 

3 Ms. Qinghua Lin มถินุายน 2555 - 
มนีาคม 2556 

ป.ตร ี Exchange Program 
สาขาวชิาภาษาไทย 

Osaka University Japan 

4 Mr. Satoshi Araragi มถินุายน 2555 - 
มนีาคม 2556 

ป.ตร ี Exchange Program 
สาขาวชิาภาษาไทย 

Osaka University Japan 

5 Mr. Yutaro Oishi มถินุายน 2554 - 
ตลุาคม 2554 

ป.ตร ี Exchange Program 
สาขาวชิาภาษาไทย 

Kokushikan 
University 

Japan 

6 Ms. Ayako Kido มถินุายน 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program 
สาขาวชิาภาษาไทย 

Ryukoku 
University 

Japan 

7 Mr. Jiashan Wang กรกฎาคม 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program Chengdu 
University 

China 

8 Mr. Chuan Cao กรกฎาคม 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program Chengdu 
University 

China 

9 Ms. Qing Yang กรกฎาคม 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program Chengdu 
University 

China 

10 Ms. Shuhua Qi กรกฎาคม 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program Chengdu 
University 

China 

11 Ms. Qian Chen กรกฎาคม 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program Chengdu 
University 

China 

12 Mr. Song Gao กรกฎาคม 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program Chengdu 
University 

China 

13 Mr. Xiaotian Chen กรกฎาคม 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program Chengdu 
University 

China 

14 Ms. Tingting Song กรกฎาคม 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program Chengdu 
University 

China 

15 Ms. Ping Zhou กรกฎาคม 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program Chengdu 
University 

China 

16 Ms. Mengzhu He กรกฎาคม 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program Chengdu 
University 

China 

17 Ms. Lihong An กรกฎาคม 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program Chengdu 
University 

China 

18 Ms. Liying Huang กรกฎาคม 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program Chengdu 
University 

China 

19 Ms. Limei Pan กรกฎาคม 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program Chengdu 
University 

China 

20 Ms. Lu Meng กรกฎาคม 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program Chengdu 
University 

China 

21 Ms. Xiaojuan Zeng กรกฎาคม 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program Chengdu 
University 

China 

22 Ms. Xiaocui Zhong กรกฎาคม 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program Chengdu 
University 

China 

23 Ms. Ying Yang กรกฎาคม 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program Chengdu 
University 

China 

24 Ms.Yuxin Wei กรกฎาคม 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program Chengdu 
University 

China 

25 Ms. Ling He กรกฎาคม 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program Chengdu 
University 

China 

26 Ms. Niao Wang กรกฎาคม 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program Chengdu 
University 

China 

27 Ms. Yao Li กรกฎาคม 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program Chengdu 
University 

China 

28 Ms. Yanxi Liu กรกฎาคม 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program Chengdu 
University 

China 

29 Ms. Rao Fu กรกฎาคม 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program Chengdu 
University 

China 
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ลาํดบั ชือ่สกลุ ชว่งเวลาทีศ่กึษา ระดบั หลกัสตูร มหาวทิยาลยั 
ตน้สงักดั 

ประเทศ 

30 Mr. Hebi Zhao กรกฎาคม 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program Chengdu 
University 

China 

31 Mr. Haitao Wu กรกฎาคม 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program Chengdu 
University 

China 

32 Mr. Huayang Wang กรกฎาคม 2554 - 
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program Chengdu 
University 

China 

33 Ms. Jingyi Liu พฤศจกิายน 2554 -
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี ความรว่มมอืดา้น
การศกึษาระหวา่ง
กระทรวงศกึษาธกิาร
ไทย - จนี 

มหาวทิยาลยัภาษา
และการคา้
ตา่งประเทศกวางตุง้ 

China 

34 Ms. Siyu Hang พฤศจกิายน 2554 -
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี ความรว่มมอืดา้น
การศกึษาระหวา่ง
กระทรวงศกึษาธกิาร
ไทย - จนี  

Shanghai 
International 
Studies University 

China 

35 Mr. Xu yin พฤศจกิายน 2554 -
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี ความรว่มมอืดา้น
การศกึษาระหวา่ง
กระทรวงศกึษาธกิาร
ไทย - จนี  

Peking University China 

36 Mr. Baozhang Min พฤศจกิายน 2554 -
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี ความรว่มมอืดา้น
การศกึษาระหวา่ง
กระทรวงศกึษาธกิาร
ไทย - จนี  

Shanghai 
International 
Studies University 

China 

37 Ms. Lanhui Wu พฤศจกิายน 2554 -
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี ความรว่มมอืดา้น
การศกึษาระหวา่ง
กระทรวงศกึษาธกิาร
ไทย - จนี 

Beijing Foreign 
Studies University 

China 

38 Mr. Kohei Kamada มถินุายน 2555 - 
มนีาคม 2556 

ป.ตร ี Exchange Program 
สาขาวชิาภาษาบาลี
และสนัสกฤต 

Ryukoku 
University 

Japan 

39 Mr. Sho Nishimura สงิหาคม 2554 - 
กรกฎาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Waseda University Japan 

40 Mr. Joshua Strafford 
Vaile 

มกราคม 2555 - 
พฤษภาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

University of 
Canberra 

Australia 

41 Ms. Matilda 
Bussararin Ericson 

สงิหาคม 2555 - 
พฤษภาคม 2556 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Uppsala University Sweden 

42 Mr. Pei-yu Wu สงิหาคม 2555 - 
ธันวาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

National Taiwan 
University 

Taiwan 

43 Ms. Tuty Wahidah 
Haji Rajali 

มกราคม 2555 - 
พฤษภาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

University Brunei 
Darussalam 

Brunei 

44 Ms. Holly Annabel 
Sybil Norton 

มกราคม 2555 - 
พฤษภาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Victoria University 
of Wellington 

New 
Zealand 

45 Ms. Melissa Tan Hui 
Shan 

มกราคม 2555 - 
พฤษภาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Nanyang 
Technological 
University 

Singapore 

46 Ms. Elizabeth Ramirez 
Guzman 

มกราคม 2555 - 
พฤษภาคม 2555 

ป.ตร ี Exchange Program  
ของ BALAC 

Universidad de 
Colima 

Mexico 

47 Mr.Sangsson  Kim มถินุายน  - ตลุาคม
2555 

ป.โท รว่มฟัง  สาขาวชิาไทย
ศกึษา 

- Korea 

48 Ms.Anna Jo 
Chirapongse 

มถินุายน  - ตลุาคม
2555 

ป.โท รว่มฟัง  สาขาวชิาไทย
ศกึษา 

- American 
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นิสิตต่างชาตทิี่ศึกษาแบบรับปริญญา 30 คน 
ลาํดบั ชือ่สกลุ ชว่งเวลาทีศ่กึษา ระดบั หลกัสตูร ประเทศ 

1 Mrs. Xiang Li 1 สงิหาคม 2553 - 31 กรกฎาคม 2555 ป.ตร ี BALAC China 

2 Ms. Seo Yoon Bae 1 สงิหาคม 2553 - 31 กรกฎาคม 2555 ป.ตร ี BALAC Korea 

3 Ms. Moonju Jeon 1 สงิหาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2556 ป.ตร ี BALAC Korea 

4 Ms. Entzu Yu 1 สงิหาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2556 ป.ตร ี BALAC China 

5 Ms. Jongeun Park กรกฎาคม 2555 - กนัยายน 2555 ป.ตร ี BALAC Korea 

6 Ms. Yu-Shan Juan กรกฎาคม 2555 - กนัยายน 2555 ป.ตร ี BALAC Taiwan 

7 Mr. Xiao Zhang กรกฎาคม 2555 - กนัยายน 2555 ป.ตร ี BALAC China 

8 Mr. Francois Langella มถินุายน 2551 - มนีาคม 2555 ป.โท ภาษาศาสตร ์(ดว้ยวธิี
พเิศษ) 

France 

9 Mr. Yasuhiro  Sasaki มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2558 ป.โท ภาษาญีปุ่่ นเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 

Japan 

10 Mrs. Yuri  Suda มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2558 ป.โท ภาษาญีปุ่่ นเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 

Japan 

11 Mrs. Ikumi  Matsui มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2558 ป.โท ภาษาญีปุ่่ นเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 

Japan 

12 Mr. Koki  Koyama มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2558 ป.โท ภาษาญีปุ่่ นเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 

Japan 

13 Miss Shoko  Ishikawa มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2558 ป.โท ภาษาญีปุ่่ นเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 

Japan 

14 Miss Yue Yan  Yao มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2560 ป.เอก ภาษาจนี China 

15 Mr. Danaan Campbell  
Andrew-pacleb 

มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2558 ป.โท ไทยศกึษา USA 

16 Miss Yuxin  Jiang มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2558 ป.โท ไทยศกึษา China 

17 Mr. Clifford Gordon  
Davis 

ตลุาคม 2553 - ตลุาคม 2557 ป.โท ไทยศกึษา USA 

18 Miss Mayumi  Yamada ตลุาคม 2553 - ตลุาคม 2559 ป.เอก ไทยศกึษา Japan 

19 Miss Thuc Doan  Dang 
Tran 

มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2558 ป.โท ไทยศกึษา Vietnam 

20 Mr. Sarith  Khith มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2558 ป.โท ไทยศกึษา Cambodia 

21 Mrs. Qian  Ren มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2558 ป.โท ไทยศกึษา China 

22 Miss Kunthy  Seng มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2558 ป.โท ไทยศกึษา Cambodia 

23 Miss Jennifer Joy  
McFadden 

มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2558 ป.โท ไทยศกึษา USA 

24 Mr. Shayang  Xiong มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2558 ป.โท ไทยศกึษา China 

25 Miss Yameng  Zhang มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2558 ป.โท ไทยศกึษา China 

26 Mrs. Sungeun  Kim มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2560 ป.เอก ไทยศกึษา Korea 

27 Mr. Robert  Cummings มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2560 ป.เอก ไทยศกึษา USA 

28 Miss Soe Thuzar  Myint มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2560 ป.เอก ไทยศกึษา Myanmar 

29 Mr. Pablo Henri  
Ramirez 

มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2560 ป.เอก ไทยศกึษา Mexico 

30 Mr. Francois  Langella มถินุายน 2554 - พฤษภาคม 2558 ป.โท ภาษาศาสตร ์ France 

 



146 

 

2.3 สรุปผลการดําเนินการดานความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนและผลลัพธดานความเส่ียง  
 
 

 รายงานผลการดําเนินงาน “แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนินการบริหารความเส่ียง 
ปีงบประมาณ 2554”  

 รวบรวมประเด็นความเส่ียง วิเคราะห์ และจัดทาํ “(ร่าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการ
ดาํเนินการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2555” เสนอในการประชุมผูบ้ริหารคณะอกัษรศาสตร์ 
วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554 เพื่อจดัทาํแผนฯดงักล่าว  

 นาํ “ (ร่าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดาํเนินการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2555” 
เวียนคณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพอนุมติั 

 นาํ “ (ร่าง) แผนและรายงานความคืบหน้าการดาํเนินการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2555” 
เสนอคณะกรรมการอาํนวยการประกนัคุณภาพพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ
ประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ วนัพุธท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 ซ่ึงท่ีประชุมไดเ้สนอแนะประเด็น
ต่างๆซ่ึงได้ไปปรับปรุง“แผนและรายงานความคืบหน้าการดําเนินการบริหารความเส่ียง 
ปีงบประมาณ 2555” ต่อไป 

 ติดตามและรายงานความคืบหนา้การดาํเนินงานตามแผนและรายงานความคืบหน้าการดาํเนินการ
บริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2555 จาํนวน 2 คร้ัง ในเดือน มีนาคม 2555 และ ตุลาคม 2555 

 
  

 
 



ปร
ะเด็

นค
วา
มเ
สี่ย

ง
สา
เห
ต ุ/
ปัจ

จัย
เสี่
ยง

ผล
กร
ะท

บข
อง
คว

าม
เสี่
ยง

วิธี
กา
รค

วบ
คุม

/

ลด
ผล

กร
ะท

บที่
ดํา
เนิ
นก

าร

อย
ู่ใน
ปัจ

จุบั
น

(ณ
 ต

.ค.
54

)

ผล
กร
ะท

บ/
 

โอ
กา
สเ
กิด

(ก
1/ก

2/ข
1/

ข2
) 

มา
ตร

กา
ร/แ

ผน
กา
รจั
ดก

าร

คว
าม
เสี่
ยง
เพ
ิม่เ
ติม

ผ ู้รั
บผ

ดิช
อบ

/

เจ้า
ขอ

งค
วา
ม

เสี่
ยง

(ณ
 มี

.ค 
55

)

ผล
กร
ะท

บ/
 

โอ
กา
สเ
กิด

(ก
1/ก

2/ข
1/ข

2)

คํา
ชี้แ
จง

ผล
กา
รดํ

าเนิ
นง

าน

(ณ
 มี

.ค
.)

(ณ
 ก.
ย.5

5)

ผล
กร
ะท

บ/

 โอ
กา
สเ
กิด

(ก
1/ก

2/ข

1/ข
2)

คํา
ชี้แ
จง

ผล
กา
รดํ

าเนิ
นง

าน

(ณ
 ก.
ย.)

 (1
)

 (2
)

 (3
)

 (4
)

 (5
)

 (6
)

 (7
)

 (8
)

 (9
)

 (1
0)

 (1
1)

อา
จา
รย
ท์ี่มี

ตาํ
แห

น่ง
วชิ

าก
าร
มี

จาํ
นว

นน
อ้ย
ลง

โด
ยล
าํด
บั

1) 
กา
รข
อก

าํห
นด

ตาํ
แห

น่ง
ทา
ง

วชิ
าก
าร
ใช
เ้วล

าม
าก

2) 
อา
จา
รย
ท์ี่มี

ตาํ
แห

น่ง
ทา
งว
ชิา
กา
ร

สูง
เกษี

ยณ
 ห
รือ
ลา
ออ

ก

 คะ
แน

นก
าร
ตร
วจ
ปร

ะก
นั

คุณ
ภา
พข

อง
สก

อ. 
ได

้
คะ

แน
นน

อ้ย

1) 
เพ
ิ ่มป

ระ
สิท

ธิภ
าพ

ขอ
ง

กร
ะบ

วน
กา
รก
าร
ขอ

ตาํ
แห

น่ง
ทา
งว
ชิา
กา
ร ใ

ห้
ดาํ
เนิ
นก

าร
ได
ร้ว
ดเร็

วขึ้
น 

โด
ยจ
ดัต

ั ้ง ค
ณะ

กร
รม

กา
ร

อ.ก
.พ

.ว.
 ป
ระ
จาํ
ภา
คว

ชิา
2) 
รับ

เจา้
หน

า้ที่
ทาํ
งา
นด

า้น
 อ.
ก.พ

.ว.
 1 
คน

3) 
จดั

ทาํ
แผ

นก
าร
ขอ

กาํ
หน

ดต
าํแ
หน่

งท
าง

วชิ
าก
าร

ก 1
ติด

ตา
มก

าร
ดาํ
เนิ
นก

าร
ตา
ม

แผ
นก

าร
ขอ

กาํ
หน

ดต
าํแ
หน่

ง
ทา
งว
ชิา
กา
ร

รอ
งค
ณบ

ดี
ฝ่า
ยบ

ริห
าร

ก 2
ติด

ตา
มก

าร
ดาํ
เนิ
นก

าร
 โด

ยเส
นอ

ให้
แต่

ละ
ภา
คว

ชิา
พิจ

าร
ณา

แผ
นก

าร
ขอ

ตาํ
แห

น่ง
ที่

ส่ง
คณ

ะม
าแ
ละ

เส
นอ

กล
ยทุ

ธ์ข
อง
แต่

ละ
ภา
คว

ชิา
ใน

กา
รด
าํเนิ

นก
าร
ตา
มแ

ผน
ที่

กาํ
หน

ดเส
นอ

ใน
กา
รส

ัมม
นา
คณ

ะเพื่
อเป็

น
เท
คนิ

คแ
ละ

คว
าม
รู้แ
ต่ใ
นภ

าย
หล

งัมี
กา
ร

ปรั
บห

วัข
อ้ก

าร
สัม

มน
าค
ณะ

อย
า่ง
ไร
กด็ี

ได
้

มีก
าร
ติด

ตา
มแ

ผน
แล

ะไ
ดร้ั
บข

อ้ม
ูลก

ลย
ทุธ์

ขอ
งภ
าค
วชิ

าต่
าง
ๆใ
นก

าร
ดาํ
เนิ
นก

าร
ตา
ม

แผ
นแ

ลว้

ก 2
1. 
ดาํ
เนิ
นก

าร
ติด

ตา
มแ

ผน
กา
รข
อก

าํห
นด

ตาํ
แห

น่ง
 เมื่

อ เ
มษ

าย
น 

25
55

2. 
ระ
บบ

คณ
ะก

รร
มก

าร
 อ.
ก.พ

.ว.
 ห
รือ
ระ
บบ

 
M

en
tor

 ใน
กา
รข
อต

าํแ
หน่

งไ
ดผ้

ลดี
 

ปีง
บป

ระ
มา
ณ 

25
55

 นี้
 มี
อา
จา
รย
ไ์ด
ร้ับ

ตาํ
แห

น่ง
 

ผศ
. 5

 คน
 แล

ะอ
าจ
าร
ยไ์
ดร้ั
บต

าํแ
หน่

ง ร
ศ. 

5 ค
น 

จึง
บร

รลุ
เป้
าห

มา
ยที่

ตั ้ง
ไว
้

กา
รด
าํเนิ

นก
าร
ไม่

บร
รลุ
เป้
าห

มา
ย

ตา
มต

วัชี้
วดั

 SD
A 

หรื
อย
ทุธ

ศา
สต

ร์
ขอ

งม
หา

วทิ
ยา
ลยั

1. 
มห

าว
ทิย

าล
ยัใ
ห้ค

ณะ
ปรั

บ
ตวั

ชี้ว
ดับ

าง
ตวั

ให้
สูง

เกิน
กว

า่ที่
คณ

ะ
จะ
ทาํ
ได

้
2. 
เกบ็

ขอ้
มูล

ตวั
ชี้ว

ดัไ
ดไ้
ม่ค

รบ
ตา
ม

คว
าม
เป็
นจ

ริง

ดาํ
เนิ
นก

าร
ได
ต้ํ่า
กว

า่
เป้
าห

มา
ยม

าก
 แล

ะไ
ด้

คะ
แน

นต
รว
จป

ระ
กนั

คุณ
ภา
พน

อ้ย

รา
ยง
าน
ผล

กา
รด
าํเนิ

นง
าน

 
SD

A 
แล

ะก
าร
ดาํ
เนิ
นง

าน
ตา
มต

วัชี้
วดั

ยทุ
ธศ

าส
ตร์

 
ทุก

ไต
รม

าส
แก

ไ้ข
ค่า
เป้
าห

มา
ย S

DA
 

เริ่ม
ปีง

บป
ระ
มา
ณ 

55
 แล

ะ
ปร

ะส
าน
งา
นก

บัฝ่
าย

ปร
ะก

นัคุ
ณภ

าพ
ใน

กา
ร

ตร
วจ
สอ

บข
อ้ม

ูล

ข 1
ติด

ตา
มผ

ลก
าร
ดาํ
เนิ
นง

าน
ให้

ใก
ลช้ิ

ดม
าก
ขึ้น

รอ
งค
ณบ

ดี
ฝ่า
ยว
าง
แผ

น
ข 2

ได
ร้่ว
มก

บัฝ่
าย
ปร

ะก
นัคุ

ณภ
าพ

ตร
วจ
สอ

บ
ผล

กา
รด
าํเนิ

นง
าน

 SD
A 
ปีง

บป
ระ
มา
ณ 

54
 

ให
ม่ 
ทาํ
ให้

ผล
กา
รด
าํเนิ

นง
าน
เพ
ิ ่มขึ้

นจ
าก

 
55

.36
% 
เป็
น 

80
.36

%

ข 2
ได
ร้่ว
มก

บัง
าน
ปร

ะก
นัคุ

ณภ
าพ

ใน
กา
ร

ตร
วจ
สอ

บผ
ลก

าร
ดาํ
เนิ
นง

าน
 SD

A 
ปีง

บป
ระ
มา
ณ 

54
 แล

ะ 5
5 อ

ยา่
งต่
อเนื่

อง
สาํ
หรั

บผ
ลก

าร
ดาํ
เนิ
นง

าน
 SD

A 
ปีง

บป
ระ
มา
ณ 

55
 อย

ูร่ะ
หว

า่ง
กา
รต
รว
จส

อบ
ขอ้

มูล
กบั

งา
น

ปร
ะก

นัคุ
ณภ

าพ
แล

ะส่
วน

งา
นที่

เกี่ย
วข

อ้ง

แผ
นแ

ละ
รา
ยง
าน
คว

าม
คืบ

หน้
าก
าร
ดํา
เนิ
นง

าน
กา
รบ

ริห
าร
คว

าม
เสี่
ยง
แล
ะก
าร
วา
งร
ะบ

บก
าร
คว

บคุ
มภ

าย
ใน

ปี ง
บป

ระ
มา
ณ 

25
55

คณ
ะอ
ักษ

รศ
าส
ตร์

   จุ
ฬ
าล
งก
รณ์

มห
าว
ิทย

าล
ัย  

    
 

2. 
ด้า
นย

ุทธ
ศา
สต

ร์ ห
รือ
กล

ย ุท
ธ์ข

อง
สถ

าบั
น 

   เ
ป้า
หม

าย
 : ส

าม
าร
ถดํ

าเนิ
นก

าร
ตา
มเ
ป้า
ปร

ะส
งค์
ได้
ไม่
ตํ่า
กว่
า 8

0 %

1. 
ด้า
นบุ

คล
าก
ร เ
ป้า
หม

าย
 : ส

าม
าร
ถเ
พิม่

จํา
นว

นอ
าจ
าร
ย์ที่

มีต
ําแ
หน่

งท
าง
วิช

าก
าร
ได้
ปีล

ะ 2
 ค
น

RM
 1 

(R
ev

.4)

ห
นา้
ท
ี ่1

 จ
าก

 5



ปร
ะเด็

นค
วา
มเ
สี่ย

ง
สา
เห
ต ุ/
ปัจ

จัย
เสี่
ยง

ผล
กร
ะท

บข
อง
คว

าม
เสี่
ยง

วิธี
กา
รค

วบ
คุม

/

ลด
ผล

กร
ะท

บที่
ดํา
เนิ
นก

าร

อย
ู่ใน
ปัจ

จุบั
น

(ณ
 ต

.ค.
54

)

ผล
กร
ะท

บ/
 

โอ
กา
สเ
กิด

(ก
1/ก

2/ข
1/

ข2
) 

มา
ตร

กา
ร/แ

ผน
กา
รจั
ดก

าร

คว
าม
เสี่
ยง
เพ
ิม่เ
ติม

ผ ู้รั
บผ

ดิช
อบ

/

เจ้า
ขอ

งค
วา
ม

เสี่
ยง

(ณ
 มี

.ค 
55

)

ผล
กร
ะท

บ/
 

โอ
กา
สเ
กิด

(ก
1/ก

2/ข
1/ข

2)

คํา
ชี้แ
จง

ผล
กา
รดํ

าเนิ
นง

าน

(ณ
 มี

.ค
.)

(ณ
 ก.
ย.5

5)

ผล
กร
ะท

บ/

 โอ
กา
สเ
กิด

(ก
1/ก

2/ข

1/ข
2)

คํา
ชี้แ
จง

ผล
กา
รดํ

าเนิ
นง

าน

(ณ
 ก.
ย.)

 (1
)

 (2
)

 (3
)

 (4
)

 (5
)

 (6
)

 (7
)

 (8
)

 (9
)

 (1
0)

 (1
1)

แผ
นแ

ละ
รา
ยง
าน
คว

าม
คืบ

หน้
าก
าร
ดํา
เนิ
นง

าน
กา
รบ

ริห
าร
คว

าม
เสี่
ยง
แล
ะก
าร
วา
งร
ะบ

บก
าร
คว

บคุ
มภ

าย
ใน

ปี ง
บป

ระ
มา
ณ 

25
55

คณ
ะอ
ักษ

รศ
าส
ตร์

   จุ
ฬ
าล
งก
รณ์

มห
าว
ิทย

าล
ัย  

    
 

RM
 1 

(R
ev

.4)

กา
รจ
ดัเก

บ็ข
อ้ม

ูล  
Ci

tat
ion

 ใน
อน

าค
ต

1. 
กา
รสื

บค
น้ร

าย
กา
ร C

ita
tio

n ต
อ้ง

อา
ศยั
ผูม้ี

ทกั
ษะ

กา
รสื

บค
น้สู

ง 
ภา
ษา
องั
กฤ

ษดี
 แล

ะต
อ้ง
รู้จ
กัอ

าจ
าร
ย์

ใน
คณ

ะเป็
นอ

ยา่
งดี

 ปั
จจุ
บนั

มี
ผูส้

าํร
วจ
อย

ูค่น
เดีย

ว คื
อ ร

อง
คณ

บดี
ฝ่า
ยป

ระ
กนั

คุณ
ภา
พ 
ซึ่ง

กาํ
ลงั
จะ

หม
ดว

าร
ะ

ใน
อน

าค
ต ค

ณะ
มีผ

ลง
าน
แต่

ไม่
มีข

อ้ม
ูล C

ita
tio

n ท
าํใ
ห้

ขอ้
มูล

กา
รป

ระ
กนั

คุณ
ภา
พ

ไม่
สะ

ทอ้
นค

วา
มเ
ป็น

จริ
ง

จดั
ทาํ
คู่มื

อว
ธิีก

าร
สืบ

คน้
 

แล
ะเค

ยส
อน

เจา้
หน

า้ที่
ฝ่า
ย

วจิ
ยัแ
ลว้

 แต่
ไม่

สา
มา
รถ

ดาํ
เนิ
นก

าร
ได

 ้ดว้
ย

ขอ้
จาํ
กดั

ทา
งท

กัษ
ะ

ทา
งก
าร
สืบ

คน้
แล

ะ
ภา
ษา
องั
กฤ

ษ

ก 1
1. 

Up
da

te 
คู่มื

อว
ธิีก

าร
สืบ

คน้
ให

ม่เ
นื่อ

งจ
าก
โป

รแ
กร
ม

สืบ
คน้

มีก
าร
ปรั

บป
รุง
หน

า้จ
อ

2. 
เขา้

กร
รม

กา
รเพ

ื่อป
รึก
ษา
หา

ผูร้ั
บผ

ดิช
อบ

เพ
ื่อใ
ห้เ
ป็น

กา
ร

แก
ไ้ข
ปัญ

หา
ที่ย

ัง่ย
นื

รอ
งค
ณบ

ดี
ฝ่า
ยป

ระ
กนั

คุณ
ภา
พ

ก 1
1.ด

าํเนิ
นก

าร
 up

da
te 
คู่มื

อสื
บค

น้เ
รีย
บร้

อย
แล

ว้
2.ที่

ปร
ะชุ

มค
ณะ

กร
รม

กา
รอ
าํน
วย
กา
ร

ปร
ะก

นัคุ
ณภ

าพ
ใน

กา
รป

ระ
ชุม

คณ
ะก

รร
มก

าร
ฯ ค

รั้ง
ที่ 

4/2
55

4 เ
มื่อ

วนั
ที่ 

30
 พ

.ย.
25

54
 พ
ิจา
รณ

าแ
ลว้

 ยงั
ไม่

พบ
บุค

คล
ที่มี

คุณ
สม

บตัิ
ดงั
กล่

าว

ข 2
ระ
ดบั

คว
าม
เสี่
ยง
ลด

ลง
เป็
นร

ะด
บัป

รก
ติเนื่

อง
จา
ก

รอ
งค
ณบ

ดีฝ่
าย
ปร

ะก
นัคุ

ณภ
าพ

จะ
ดาํ
รง
ตาํ
แห

น่ง
ต่อ

อีก
 3 
ปี 
ทั ้ง

นี้ 
ได
พ้ย

าย
าม
หา

แน
วท

าง
กา
ร

จดั
กา
รด
า้น
นี้อ

ยา่
งย
ัง่ย
นืโ

ดย
อา
จร่
วม

มือ
กบั

ห้อ
งส

มุด
ใน

กา
รห

าข
อ้ม

ูล

2. 
อา
จา
รย
ท์ี่มี

บท
คว

าม
 C

ita
tio

n มี
จาํ
นว

นน
อ้ย
ลง
ตา
มล

าํด
บั 
นอ

กจ
าก
นี้

 อา
จา
รย
ท์ี่มี

บท
คว

าม
 C

ita
tio

n 
จาํ
นว

นไ
ม่น

อ้ย
 เป็

นอ
าจ
าร
ยท์ี่

เกษี
ยณ

อา
ยแุ
ลว้

จาํ
นว

นบ
ทค

วา
ม 

Ci
tat

ion
 

จะ
มีจ

าํน
วน

นอ้
ยล
งต
าม
ลาํ
ดบั

โค
รง
กา
รส

ร้า
งแ
รง
จูง
ใจ

อา
จา
รย
อ์กั

ษร
ศา
สต

ร์ใ
น

กา
รตี
พิม

พผ์
ลง
าน
ใน

ระ
ดบั

นา
นา
ชา
ติ ซึ่

งน่
าจ
ะ

ทาํ
ให้

ผล
งา
นมี

โอ
กา
สใ

น
กา
รอ
า้ง
ถึง
ได
ใ้น

ที่สุ
ด

ข 1
โค
รง
กา
รส

ร้า
งแ
รง
จูง
ใจ

อา
จา
รย
อ์กั

ษร
ศา
สต

ร์ใ
นก

าร
ตีพ

ิมพ
ผ์ล

งา
นใ

นร
ะด

บั
นา
นา
ชา
ติ ซึ่

งน่
าจ
ะท

าํใ
ห้ผ

ล
งา
นมี

โอ
กา
สใ

นก
าร
อา้
งถึ
งไ
ด้

ใน
ที่สุ

ด

รอ
งค
ณบ

ดี
ฝ่า
ยว
จิยั

/รอ
ง

คณ
บดี

ฝ่า
ย

ปร
ะก

นั
คุณ

ภา
พ

ข 1
ฝ่า
ยว
จิยั
จะ
จดั

ทาํ
ปร

ะก
าศ
เกณ

ฑก์
าร
ให้

ค่า
ตอ

บแ
ทน

แก่
อา
จา
รย
ท์ี่มี

ผล
งา
นตี

พิม
พ์

ระ
ดบั

นา
นา
ชา
ติเพ

ื่อเป็
นก

าร
เพ
ิ ่มโ

อก
าส

ใน
กา
รที่

จะ
มีค

นม
าอ
า้ง
อิง
ผล

งา
นข

อง
อา
จา
รย
ค์ณ

ะอ
กัษ

รศ
าส
ตร์

เพ
ิ ่มม

าก
ขึ้น

(เพ
ิ ่มจ

าํน
วน

 ci
tat

ion
)

ฝ่า
ยป

ระ
กนั

คุณ
ภา
พ 
โค
รง
กา
รนี้

เป็
น

โค
รง
กา
รต่
อเนื่

อง
น่า
จะ
มีผ

ลท
าํใ
ห้ 

cit
ati

on
 

เพ
ิ ่มขึ้

นเ
ห็น

ได
จ้า
กจ

าํน
วน

 ci
tat

ion
 ปี

 
53

-54
 ดงั

นี้
ขอ้

มูล
 ci

tat
ion

 53
  อ
าจ
าร
ย ์8

 คน
 จา

ก 4
 

ภา
คว

ชิา
 ส
ร้า
งผ
ลง
าน

 ci
tat

ion
 19

 บ
ทค

วา
ม

ขอ้
มูล

 ci
tat

ion
 54

  อ
าจ
าร
ย ์1

1 ค
น 
จา
ก 7

 
ภา
คว

ชิา
 ส
ร้า
งผ
ลง
าน

 ci
tat

ion
 21

 บ
ทค

วา
ม

ข 2
ฝ่า
ยว
จิยั

 ได
จ้ดั

ทาํ
ปร

ะก
าศ
เกณ

ฑค์่
าต
อบ

แท
นแ

ก่
อา
จา
รย
ท์ี่มี

ผล
งา
นตี

พิม
พร์

ะด
บัน

าน
าช
าติ

 เส
นอ

คณ
ะก

รร
มก

าร
บริ

หา
รป

ระ
จาํ
คณ

ะอ
กัษ

รศ
าส
ตร์

แล
ว้แ
ต่ไ
ม่ผ

า่น
อนุ

มตัิ

ฝ่า
ยป

ระ
กนั

คุณ
ภา
พ

กา
รป

ระ
ชา
สัม

พนั
ธ์ผ

ลง
าน

 C
ita

tio
n ข

อง
คณ

าจ
าร
ยใ์
นก

าร
ตร
วจ
ปร

ะเมิ
นคุ

ณภ
าพ

 น่
าจ
ะ

ส่ง
ผล

ต่อ
คว

าม
สาํ
เร็จ

ขอ
งผ
ลง
าน

 C
ita

tio
n จ

ะ
เห็
นไ

ดว้
า่ C

ita
tio

n ร
อบ

ปีง
บป

ระ
มา
ณ 

55
 มี

ผล
งา
นถึ

ง 2
7 บ

ทค
วา
ม 
ใน

จาํ
นว

นนี้
 เป็

น
อา
จา
รย
ท์ี่ไ

ม่เ
คย
มีชื่

อใ
นฐ

าน
ขอ้

มูล
 IS

I/S
co

pu
s 

เพ
ิ ่มจ

าํน
วน

 4 
คน

 คิด
เป็
นผ

ลง
าน

 C
ita

tio
n 

เพ
ิ ่มขึ้

น 
28

 %

3. 
ด้า
นก

าร
ปฏิ

บัต
ิงา
น 

: ก
าร
บริ

หา
รง
าน
วิจั
ย  

    
    

 เป้
าห
มา
ย :

 เพ
ิม่ 

Ci
tat

ion
 5 

%

ห
นา้
ท
ี ่2

 จ
าก

 5



ปร
ะเด็

นค
วา
มเ
สี่ย

ง
สา
เห
ต ุ/
ปัจ

จัย
เสี่
ยง

ผล
กร
ะท

บข
อง
คว

าม
เสี่
ยง

วิธี
กา
รค

วบ
คุม

/

ลด
ผล

กร
ะท

บที่
ดํา
เนิ
นก

าร

อย
ู่ใน
ปัจ

จุบั
น

(ณ
 ต

.ค.
54

)

ผล
กร
ะท

บ/
 

โอ
กา
สเ
กิด

(ก
1/ก

2/ข
1/

ข2
) 

มา
ตร

กา
ร/แ

ผน
กา
รจั
ดก

าร

คว
าม
เสี่
ยง
เพ
ิม่เ
ติม

ผ ู้รั
บผ

ดิช
อบ

/

เจ้า
ขอ

งค
วา
ม

เสี่
ยง

(ณ
 มี

.ค 
55

)

ผล
กร
ะท

บ/
 

โอ
กา
สเ
กิด

(ก
1/ก

2/ข
1/ข

2)

คํา
ชี้แ
จง

ผล
กา
รดํ

าเนิ
นง

าน

(ณ
 มี

.ค
.)

(ณ
 ก.
ย.5

5)

ผล
กร
ะท

บ/

 โอ
กา
สเ
กิด

(ก
1/ก

2/ข

1/ข
2)

คํา
ชี้แ
จง

ผล
กา
รดํ

าเนิ
นง

าน

(ณ
 ก.
ย.)

 (1
)

 (2
)

 (3
)

 (4
)

 (5
)

 (6
)

 (7
)

 (8
)

 (9
)

 (1
0)

 (1
1)

แผ
นแ

ละ
รา
ยง
าน
คว

าม
คืบ

หน้
าก
าร
ดํา
เนิ
นง

าน
กา
รบ

ริห
าร
คว

าม
เสี่
ยง
แล
ะก
าร
วา
งร
ะบ

บก
าร
คว

บคุ
มภ

าย
ใน

ปี ง
บป

ระ
มา
ณ 

25
55

คณ
ะอ
ักษ

รศ
าส
ตร์

   จุ
ฬ
าล
งก
รณ์

มห
าว
ิทย

าล
ัย  

    
 

RM
 1 

(R
ev

.4)

1. 
กา
รใ
ช้

งบ
ปร

ะม
าณ

อา
จไ
ม่

เป็
นไ

ปต
าม

เป้
าห

มา
ย

1. 
ผล

กร
ะท

บจ
าก
อุท

กภ
ยั

2. 
รัฐ
บา
ลมี

คาํ
สั ่ง

ให้
คณ

ะป
รับ

รา
ยไ
ดบุ้

คล
าก
รที่

จบ
ปริ

ญญ
าต
รีที่

มี
รา
ยไ
ดไ้
ม่ถึ

ง 1
5,0

00
 บ
าท

 ให้
ถึง

 
15

,00
0 บ

าท

1. 
กา
รใ
ชง้
บป

ระ
มา
ณไ

ม่
เป็
นไ

ปต
าม
หม

วด
ที่ต

ั ้งไ
ว้

2. 
งบ

ปร
ะม

าณ
ไม่

พอ
จ่า
ย

1. 
ปรั

บเ
กลี่

ยง
บป

ระ
มา
ณ

หม
วด

ต่า
งๆ
ภา
ยใ
นค

ณะ
2. 
ตอ้

งข
อป

รับ
งบ

ปร
ะม

าณ
กล

าง
ปี

ก 1
1 ถ

า้ป
รับ

เกลี่
ยง
บป

ระ
มา
ณ

แล
ว้ย
งัไ
ม่พ

อ ก
ใ็ช
้

งบ
ปร

ะม
าณ

สาํ
รอ
ง

2 ห
าก
ไม่

ได
ร้ับ

อนุ
มตัิ

ให้
ปรั

บ
งบ

ปร
ะม

าณ
กล

าง
ปีก

จ็ะ
ตอ้

ง
ยก
ยอ
ดไ
ปเ
บิก

จ่า
ยใ
น

ปีง
บป

ระ
มา
ณต่

อไ
ป

รอ
งค
ณบ

ดี
ฝ่า
ยว
าง
แผ

น
ข 2

ยงั
ไม่

มีค
าํส
ั ่งใ
ห้ป

รับ
ค่า
คร
อง
ชีพ

 ป
.ตรี

 จึง
ยงั
มีง
บป

ระ
มา
ณพ

อเพ
ียง
อย

ู่
ข 2

ใน
ปี 

55
 ยงั

ไม่
ได
ร้ับ

ผล
กร
ะท

บจ
าก
กา
รป

รับ
ค่า

คร
อง
ชีพ

ป.
ตรี

 กา
รใ
ชง้
บป

ระ
มา
ณส่

วน
ให

ญ่
ค่อ

นข
า้ง
เป็
นไ

ปต
าม
เป้
าห

มา
ย

 งบ
ปร

ะม
าณ

ที่ใ
ชใ้
นปี

งบ
ปร

ะม
าณ

 25
55

 คิด
เป็
น

 82
.35

 %
 ขอ

งง
บป

ระ
มา
ณที่

ได
ร้ับ

 จึง
บร

รลุ
เป้
าห

มา
ย

2. 
มีเ
งิน

สน
บัส

นุน
กา
รว
จิยั
ไม่

เพ
ียง
พอ

กา
รที่

คณ
ะฯ

ตอ้
งส

มท
บเ
งิน

ทุน
อา
จา
รย
ท์ี่ไ

ดร้ั
บทุ

น 
สก

ว. 
ซึ่ง

อา
จจ
ะ

มีจ
าํน
วน

มา
กขึ้

นทุ
กปี

คณ
ะมี

เงิน
สม

ทบ
ทุน

ไม่
เพ
ียง
พอ

 ท
าํใ
ห้อ

าจ
าร
ยไ์
ม่

สา
มา
รถ
ทาํ
วจิ
ยั  
หรื

อไ
ม่

สา
มา
รถ
สน

บัส
นุน

อา
จา
รย
์

ใน
กา
รไ
ปเ
สน

อผ
ลง
าน

วชิ
าก
าร
ใน

ต่า
งป

ระ
เท
ศไ
ด้

ใน
ปีง

บป
ระ
มา
ณ 

54
 -5

5 นี้
 ใช

ทุ้น
อุด

หนุ
นก

าร
วจิ
ยั

ขอ
งฝ่
าย
วจิ
ยั ซึ่

งย
งัมี

เพ
ียง
พอ

อย
ู่

ก 1
ขอ

งบ
ปร

ะม
าณ

เพ
ิ ่มส

าํห
รับ

ปีง
บป

ระ
มา
ณต่

อๆ
ไป

 ซึ่
ง

ปีง
บป

ระ
มา
ณ 

25
56

 ได
้

งบ
ปร

ะม
าณ

เพ
ิ ่มต

าม
ที่เ
สน

อ
ขอ

มา

รอ
งค
ณบ

ดี
ฝ่า
ยว
จิยั

/รอ
ง

คณ
บดี

ฝ่า
ย

วา
งแ
ผน

ก 1
ฝ่า
ยว
จิยั

ดูเอ
กส

าร
แน

บ
ฝ่า
ยว
าง
แผ

น
งบ

ปร
ะม

าณ
ปี 

55
 ตอ้

งร
อดู

ไต
รม

าส
 3 

ก่อ
นว

า่จ
ะพ

อห
รือ
ไม่

ก 1
ฝ่า
ยว
จิยั

  ไ
ดใ้
ชเ้งิ

นทุ
นอุ

ดห
นุน

กา
รว
จิยั

 ดงั
นี้

1.ส
นบั

สนุ
นใ

ห้อ
าจ
าร
ยไ์
ปเ
สน

อผ
ลง
าน
วชิ

าก
าร

ใน
ต่า
งป

ระ
เท
ศ 5

 คน
 เป็

นจ
าํน
วน

เงิน
 13

4,8
90

 
บา
ท

2.ส
นบั

สนุ
นก

าร
ผลิ

ตผ
ลง
าน
วชิ

าก
าร
เป็
นจ

าํน
วน

 10
 คน

เป็
นจ

าํน
วน

เงิน
 24

5,9
77

.72
 บ
าท

ฝ่า
ยว
าง
แผ

น 
ดูว

า่ผ
ลก

าร
ใช
เ้งิน

ดา้
นก

าร
วจิ
ยั

เพ
ียง
พอ

หรื
อย
งัข
าด
กา
รส

นบั
สนุ

นใ
นแ

ง่ใ
ดเพื่

อ
ปร

ะก
อบ

ใน
กา
รต

ั ้งง
บ 

57
 ถา้

ไม่
พอ

คณ
ะจ
ะใ
ช้

งบ
คณ

ะส
มท

บ

4. 
ด้า
นท

รัพ
ยา
กร

 : ก
าร
บริ

หา
รง
บป

ระ
มา
ณแ

ละ
กา
รเงิ

น 
   เ
ป้า
หม

าย
 : ส

าม
าร
ถใ
ช้ง
บป

ระ
มา
ณไ

ด้ไ
ม่ต

ํ่าก
ว่า

 80
 %

ห
นา้
ท
ี ่3

 จ
าก

 5



ปร
ะเด็

นค
วา
มเ
สี่ย

ง
สา
เห
ต ุ/
ปัจ

จัย
เสี่
ยง

ผล
กร
ะท

บข
อง
คว

าม
เสี่
ยง

วิธี
กา
รค

วบ
คุม

/

ลด
ผล

กร
ะท

บที่
ดํา
เนิ
นก

าร

อย
ู่ใน
ปัจ

จุบั
น

(ณ
 ต

.ค.
54

)

ผล
กร
ะท

บ/
 

โอ
กา
สเ
กิด

(ก
1/ก

2/ข
1/

ข2
) 

มา
ตร

กา
ร/แ

ผน
กา
รจั
ดก

าร

คว
าม
เสี่
ยง
เพ
ิม่เ
ติม

ผ ู้รั
บผ

ดิช
อบ

/

เจ้า
ขอ

งค
วา
ม

เสี่
ยง

(ณ
 มี

.ค 
55

)

ผล
กร
ะท

บ/
 

โอ
กา
สเ
กิด

(ก
1/ก

2/ข
1/ข

2)

คํา
ชี้แ
จง

ผล
กา
รดํ

าเนิ
นง

าน

(ณ
 มี

.ค
.)

(ณ
 ก.
ย.5

5)

ผล
กร
ะท

บ/

 โอ
กา
สเ
กิด

(ก
1/ก

2/ข

1/ข
2)

คํา
ชี้แ
จง

ผล
กา
รดํ

าเนิ
นง

าน

(ณ
 ก.
ย.)

 (1
)

 (2
)

 (3
)

 (4
)

 (5
)

 (6
)

 (7
)

 (8
)

 (9
)

 (1
0)

 (1
1)

แผ
นแ

ละ
รา
ยง
าน
คว

าม
คืบ

หน้
าก
าร
ดํา
เนิ
นง

าน
กา
รบ

ริห
าร
คว

าม
เสี่
ยง
แล
ะก
าร
วา
งร
ะบ

บก
าร
คว

บคุ
มภ

าย
ใน

ปี ง
บป

ระ
มา
ณ 

25
55

คณ
ะอ
ักษ

รศ
าส
ตร์

   จุ
ฬ
าล
งก
รณ์

มห
าว
ิทย

าล
ัย  

    
 

RM
 1 

(R
ev

.4)

มีเ
รื่อ
งร้
อง
เรีย

น
เรื่อ

งก
าร
รับ

บุค
คล

เขา้
ศึก

ษา

เป
ลี่ย
นก

ฏเ
กณ

ฑก์
าร
รับ

บ่อ
ย

นกั
เรีย

นที่
ตอ้

งก
าร
เขา้

ศึก
ษา

สับ
สน

แล
ะค

ณะ
ฯมี

ปัญ
หา

ใน
กา
รรั
บผ

ูเ้ขา้
ศึก

ษา
ต่อ

อย
ูน่อ

กเห
นือ

กา
รค
วบ

คุม
ขอ

งค
ณะ

ก 2
ปร

ะช
าส
ัมพ

นัธ์
กา
รรั
บเ
ขา้

อย
า่ง
ชดั

เจน
แล

ะร
วด

เร็ว
ที่สุ

ด
เท่
าที่
จะ
ทาํ
ได

้

รอ
งค
ณบ

ดี
ฝ่า
ยว
ชิา
กา
ร

ก 2
ฝ่า
ยว
ชิา
กา
รไ
ดร้ั
บเ
รื่อ
งร้
อง
เรีย

นเ
รื่อ
งก
าร

รับ
บุค

คล
เขา้

ศึก
ษา
ใน

ระ
ดบั

ปริ
ญญ

าต
รี 

ขอ
งห

ลกั
สูต

รอ
กัษ

รศ
าส
ตร
บณั

ฑิต
 

สา
ขา
วชิ

าภ
าษ
า แ

ละ
วฒั

นธ
รร
ม(
หล

กัสู
ตร

นา
นา
ชา
ติ)

 จาํ
นว

น 
4 ค

น 
ซึ่ง

ฝ่า
ยว
ชิา
กา
ร

ได
ด้าํ
เนิ
นก

าร
ให

้ปร
ะส

าน
งา
นห

ลกั
สูต

ร 
ดาํ
เนิ
นก

าร
ชี้แ

จง
แก่

ผูร้้
อง
เรีย

นท
ั ้ง 4

 คน
 

แล
ว้

ก 2
1.ฝ่

าย
วชิ

าก
าร
ได
ด้าํ
เนิ
นก

าร
ปร

ะช
าส
ัมพ

นัธ์
เกณ

ฑก์
าร
รับ

บุค
คล

เขา้
ศึก

ษา
ใน

คณ
ะอ

กัษ
ร

ศา
สต

ร์ใ
นเ
วบ็

"ไ
ซต

ค์ณ
ะฯ

2.ร
อง
คณ

บดี
ฝ่า
ยว
ชิา
กา
รใ
ห้ข

อ้ม
ูลเรื่

อง
กา
ร

รับ
เขา้

ศึก
ษา
ขอ

งค
ณะ

อกั
ษร

ศา
สต

ร์ใ
นส

าน
อกั

ษร
สัม

พนั
ธ์ ปี

ที่ 
25

 ฉ
บบั

ที่ 
1 สิ

งห
าค
ม 

25
55

 
ขอ

งส
มา
คม

นิสิ
ตเก่

าอ
กัษ

รศ
าส
ตร์

3.ฝ่
าย
วชิ

าก
าร
ได
ร้ับ

เรื่อ
งร้
อง
เรีย

นเ
รื่อ
งก
าร
รับ

บุค
คล

เขา้
ศึก

ษา
ใน

ระ
ดบั

ปริ
ญญ

าต
รีข
อง

หล
กัสู

ตร
อกั

ษร
ศา
สต

รบ
ณัฑิ

ต ส
าข
าว
ชิา
ภา
ษา

แล
ะว
ฒัน

ธร
รม

(ห
ลกั

สูต
รน

าน
าช
าติ

)จาํ
นว

น 
4 

คน
* ซึ่

งฝ่
าย
วชิ

าก
าร
ได
ด้าํ
เนิ
นก

าร
ปร

ะส
าน
งา
น

กบั
หล

กัสู
ตร
ฯ ใ

ห้ห
ลกั

สูต
รชี้

แจ
งแ
ก่ผ

ูร้้อ
งเรี

ยน
ทั ้ง

 4 
คน

 เรี
ยบ

ร้อ
ยแ
ลว้

5. 
ด้า
นค

วา
มเ
สี่ย

งจ
าก
เห
ต ุก

าร
ณ์ภ

าย
นอ

ก

ห
นา้
ท
ี ่4

 จ
าก

 5



ปร
ะเด็

นค
วา
มเ
สี่ย

ง
สา
เห
ต ุ/
ปัจ

จัย
เสี่
ยง

ผล
กร
ะท

บข
อง
คว

าม
เสี่
ยง

วิธี
กา
รค

วบ
คุม

/

ลด
ผล

กร
ะท

บที่
ดํา
เนิ
นก

าร

อย
ู่ใน
ปัจ

จุบั
น

(ณ
 ต

.ค.
54

)

ผล
กร
ะท

บ/
 

โอ
กา
สเ
กิด

(ก
1/ก

2/ข
1/

ข2
) 

มา
ตร

กา
ร/แ

ผน
กา
รจั
ดก

าร

คว
าม
เสี่
ยง
เพ
ิม่เ
ติม

ผ ู้รั
บผ

ดิช
อบ

/

เจ้า
ขอ

งค
วา
ม

เสี่
ยง

(ณ
 มี

.ค 
55

)

ผล
กร
ะท

บ/
 

โอ
กา
สเ
กิด

(ก
1/ก

2/ข
1/ข

2)

คํา
ชี้แ
จง

ผล
กา
รดํ

าเนิ
นง

าน

(ณ
 มี

.ค
.)

(ณ
 ก.
ย.5

5)

ผล
กร
ะท

บ/

 โอ
กา
สเ
กิด

(ก
1/ก

2/ข

1/ข
2)

คํา
ชี้แ
จง

ผล
กา
รดํ

าเนิ
นง

าน

(ณ
 ก.
ย.)

 (1
)

 (2
)

 (3
)

 (4
)

 (5
)

 (6
)

 (7
)

 (8
)

 (9
)

 (1
0)

 (1
1)

แผ
นแ

ละ
รา
ยง
าน
คว

าม
คืบ

หน้
าก
าร
ดํา
เนิ
นง

าน
กา
รบ

ริห
าร
คว

าม
เสี่
ยง
แล
ะก
าร
วา
งร
ะบ

บก
าร
คว

บคุ
มภ

าย
ใน

ปี ง
บป

ระ
มา
ณ 

25
55

คณ
ะอ
ักษ

รศ
าส
ตร์

   จุ
ฬ
าล
งก
รณ์

มห
าว
ิทย

าล
ัย  

    
 

RM
 1 

(R
ev

.4)

1. 
กา
รบ

ริห
าร

เวบ็
ไซ

ตค์
ณะ

อกั
ษร

ศา
สต

ร์

ขา
ดเจ

า้ห
นา้
ที่ดู

แล
 ท
ั ้งผ
ูดู้แ

ลด
า้น

ขอ้
มูล

 แล
ะเจ

า้ห
นา้
ที่เ
ทค

นิค
ที่ 

ปรั
บป

รุง
เวบ็

ไซ
ต ์ 
ปัจ

จุบ
นั 
รอ
ง

คณ
บดี

ฝ่า
ยป

ระ
กนั

คุณ
ภา
พดู

แล
ให้

 
แต่

กาํ
ลงั
จะ
หม

ดว
าร
ะบ

ริห
าร
งา
น

กา
รไ
ม่มี

ขอ้
มูล

ให
ม่ๆ

 ห
รือ

กา
รมี

ขอ้
มูล

ไม่
ทนั

สม
ยั ท

ั ้ง
เรื่อ

งห
ลกั

สูต
ร  

ad
mi

ssi
on

 
หรื

อข
อ้ม

ูลอื่
นๆ

 อา
จท

าํใ
ห้

คณ
ะอ

กัษ
รศ
าส
ตร์

 เสี
ย

ภา
พล

กัษ
ณ์ไ

ด้

เคย
สอ

นเ
จา้
หน

า้ที่
ใน

กา
ร 

ปรั
บป

รุง
เวบ็

ไซ
ตแ์

ลว้
 แต่

เจา้
หน

า้ที่
มีภ

าร
ะง
าน
มา
ก 

ทาํ
ให้

ปรั
บป

รุง
 ขอ้

มูล
ได

้
ไม่

ทนั
กา
รณ์

 ท
ั ้งนี้

 ยงั
ขา
ด

ผูดู้
แล

ขอ้
มูล

ใน
ลกั

ษณ
ะ P

R
เช่น

 ห
น่ว

ยง
าน

 C
IC

C

ข 2
ปร

ะชุ
มผ

ูบ้ริ
หา

รเพ
ื่อห

าแ
นว

ปฏิ
บตัิ

ที่เ
หม

าะ
สม

0
ข 2

ใน
กา
รป

ระ
ชุม

คณ
ะก

รร
มก

าร
อาํ
นว

ยก
าร

ปร
ะก

นัคุ
ณภ

าพ
ครั้
งที่

 4/
25

54
 วนั

ที่ 
30

 
พ.
ย.5

4 เ
รื่อ
ง แ

ผน
กา
รบ

ริห
าร
คว

าม
เสี่
ยง
ปี 

25
55

 ที่
ปร

ะชุ
มเ
สน

อใ
ห้ง

าน
ใน

ลกั
ษณ

ะ 
ou

t s
ou

rce
 จึง

ได
ก้าํ
หน

ด J
ob

 D
esc

rip
tio

n 
แล

ะส
รร
หา

บุค
คล

ที่เ
หม

าะ
สม

 แล
ะไ
ด้

อนุ
มตัิ

งบ
ปร

ะม
าณ

จา้
งผ
ูดู้แ

ลเว
บ็ไ

ซต
ค์ณ

ะ
อกั

ษร
ศา
สต

ร์ใ
นก

าร
ปร

ะชุ
ม

คณ
ะก

รร
มก

าร
บริ

หา
รค
ณะ

อกั
ษร

ศา
สต

ร์ 
ครั้
งที่

 2/
25

55
 วนั

ที่ 
8 ก

.พ
.25

55
 โด

ยเริ่
ม

ปฏิ
บตัิ

งา
นต

ั ้งแ
ต่เดื

อน
มีน

าค
ม 

25
55

 เป็
น

ตน้
มา

ข 2
กา
รด
าํเนิ

นง
าน
มีผ

ลเป็
นที่

น่า
พอ

ใจ
มีค

วา
ม

สะ
ดว

กด
าํเนิ

นก
าร
รว
ดเร็

วแ
ละ

เวบ็
ไซ

ตม์ี
กา
ร

ปรั
บป

รุง
 อย

า่ง
ต่อ

เนื่
อง
สม

ํ่าเส
มอ

2. 
กา
รบ

ริห
าร
งา
น

ฝ่า
ยกิ
จก

าร
นิสิ

ต
ภา
ระ
งา
นข

อง
ฝ่า
ยกิ
จก

าร
นิสิ

ตมี
เพ
ิ ่มขึ้

นม
าก

 ท
ั ้งโ
คร
งก
าร
ให

ม่ๆ
จา
ก

ผูบ้
ริห

าร
 กา

รดู
แล

เรื่อ
งจิ
ตอ

าส
า 

กา
รดู
แล

ศิษ
ยเ์ก่

า ก
าร
ตา
มข

อ้ม
ูลศิ

ษย
์

เก่า
 กา

รใ
ห้บ

ริก
าร
ระ
ดบั

บณั
ฑิต

ศึก
ษา

 กา
รท

าํใ
ห้นิ

สิต
รัก

คณ
ะ ก

าร
ทาํ
ให้

นิสิ
ตเติ

บโ
ตท

าง
คว

าม
คิด

ผา่
นกิ

จก
รร
มฯ

ลฯ
 ท
าํใ
ห้

เพ
ิ ่มภ

าร
ะเจ

า้ห
นา้
ที่

เพ
ิ ่มภ

าร
ะเจ

า้ห
นา้
ที่ฝ่

าย
กิจ

กา
รนิ

สิต
1. 
จา้
งนิ

สิต
ช่ว

ยง
าน

2. 
ใช
ช้่อ

งท
าง

 So
cia

l 
Ne

tw
ork

 เพ
ิ ่มเ
ติม

จา
กก

าร
สื่อ

สา
รแ
บบ

เก่า
3. 
ปรึ

กษ
าก
บันิ

สิต
ใน

กา
ร

ทาํ
กิจ

กร
รม

ให้
มา
กขึ้

น

ข 2
ให้

ศิษ
ยเ์ก่

ามี
บท

บา
ทใ

นก
าร

ทาํ
กิจ

กร
รม

ให้
มา
กขึ้

น 
โด
ย

ยงั
คง
มีนิ

สิต
ปัจ

จุบ
นัร่

วม
ดว้

ย 
เพ
ื่อที่

จะ
ได
เ้ป็
นต

วัอ
ยา่
งก
าร

ทาํ
กิจ

กร
รม

ที่บ
ูรณ

าก
าร

ปร
ะส

บก
าร
ณ์ใ

นชี
วติ

กา
ร

ทาํ
งา
น 
เขา้

กบั
วชิ

าก
าร
อกั

ษร
ศา
สต

ร์

รอ
งค
ณบ

ดี
ฝ่า
ยกิ
จก

าร
นิสิ

ต
ข 2

ใน
ช่ว

งเดื
อน

 มิ
.ย.

25
54

 ภ
าค
วชิ

า
ศิล

ปก
รร
มก

าร
ละ

คร
ได
จ้ดั

ละ
คร
เรื่อ

ง 
M

ac
be

th 
โด
ยเป็

นก
าร
ทาํ
งา
นร่

วม
กนั

ระ
หว

า่ง
อา
จา
รย

 ์ศิษ
ยเ์ก่

าแ
ละ

ศิษ
ยป์ั

จจุ
บนั

 
โด
ยใ
ชค้

วา
มรู้

ทา
งอ
กัษ

รศ
าส
ตร์

อย
า่ง
เตม็

ที่

ข 2
ฝ่า
ยกิ
จก

าร
นิสิ

ตไ
ดป้

ระ
ชา
สัม

พนั
ธ์โ
คร
งก
าร

ต่า
งๆ

 ให้
แก่

ศิษ
ยเ์ก่

าร
าย
ละ

เอีย
ดด

งันี้
1.โ

คร
งก
าร
ลีล

าศ
โบ

รา
ณใ

นล
าน
อกั

ษร
แล

ะ
โค
รง
กา
รอ
บร

มภ
าษ
าล
าติ
นข

ั ้นพ
ื ้นฐ

าน
 ระ

หว
า่ง

วนั
ที่ 

4 พ
ฤศ

จิก
าย
น 

25
54

 ถึง
 27

 ม
กร
าค
ม 

25
55

2.โ
คร
งก
าร
กิน

ขา้
วก

บัเ
พื่อ

นใ
นเ
ดือ

นแ
ห่ง

คว
าม

รัก
 แล

ะง
าน
ฉล

อง
ให้

อา
จา
รย
ส์ด

ใส
 กิน

ขา้
วมื้

อ
ให

ญ่ก
บัพ

ี่นอ้
ง เ
มื่อ

วนั
ที่ 

18
 กุม

ภา
พนั

ธ์ 2
55

5
3.โ

คร
งก
าร

"พ
ี่นอ้

งท่
อง
สย

าม
รา
ตรี

  เมื่
อว

นัที่
 17

 มี
นา
คม

 25
55

ทบ
ทว

นโ
ดย

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

...(
QM

R)
    
อนุ

มตัิ
โด
ย …

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

..…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
..(ค

ณบ
ดี/ผ

ูอ้าํ
นว

ยก
าร

)

6. 
ด้า
นก

าร
ปฏิ

บัต
ิงา
น 

: ก
าร
บริ

หา
รง
าน
อื่น

ๆ

ห
นา้
ท
ี ่5

 จ
าก

 5



152 

 



  153 

 

บทท่ี 3  

การประกันคุณภาพของคณะอักษรศาสตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 การตรวจติดตามและตรวจประเมิน และขอเสนอแนะ 155 
3.2 กิจกรรมคุณภาพอื่นๆท่ีมีการดําเนินการ 162 



154 

 



  155 

3.1 การตรวจติดตามและตรวจประเมิน และขอเสนอแนะ 

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ สกอ. 
คณะอกัษรศาสตร์ไดด้าํเนินการตรวจคุณภาพภายใน ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 

2555 มีกรรมการผูต้รวจประเมิน และกาํหนดการตรวจประเมิน ดงัน้ี 
 

รศ.ดร.สุรีพร ธนศิลป์  ประธานกรรมการ  
อ.ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์  กรรมการ     
อ.ดงักมล ณ ป้อมเพชร   กรรมการและเลขานุการ     
 

กาํหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
17 สิงหาคม 2555 

เวลา รายการ ผู้ตรวจประเมนิ 
8. 00 -9. 00น. ประชุมคณะกรรมการผูต้รวจประเมิน  
9. 00 -9.15น. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะอกัษรศาสตร์ กล่าวตอ้นรับ

คณะกรรมการผูต้รวจประเมิน 
คณะกรรมการผูต้รวจประเมินช้ีแจงการตรวจ 

 

9.15-11.00 น. คณะกรรมการผูต้รวจประเมินตรวจเอกสารหลกัฐาน ตวัช้ีวดั
ของ สกอ. 

 

 องคป์ระกอบท่ี 1, 7, 8, 9 รศ.ดร. สุรีพร ธนศิลป์ 
 องคป์ระกอบท่ี 2, 3, 6 อ.ดงักมล ณ ป้อมเพชร  
 องคป์ระกอบท่ี 4, 5 อ.ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์  
11.00-12.00 น. คณะกรรมการผูต้รวจประเมินสัมภาษณ์   
 พนกังานมหาวทิยาลยัสายวิชาการ และสายสนบัสนุน รศ.ดร. สุรีพร ธนศิลป์ 
 นิสิตระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และหลกัสูตรนานาชาติ อ.ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ และ 

อ.ดงักมล ณ ป้อมเพชร 
พกั 

13.00-15.00 น. ภาควชิาภาษาตะวนัออก รศ.ดร. สุรีพร ธนศิลป์  
อ.ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ (หลกั)  
อ.ดงักมล ณ ป้อมเพชร 

 ศนูยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ รศ. สุรีพร ธนศิลป์  
อ.ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์  
อ.ดงักมล ณ ป้อมเพชร (หลกั) 

15.00-15.30 น. กรรมการประชุมสรุป  
15.30 น. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพแก่ผูบ้ริหารคณะฯ  
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ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะอกัษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 ของคณะอกัษรศาสตร์ 
มีคะแนนเฉล่ีย 4.54 หรืออยูใ่นเกณฑ ์“ดีมาก” โดยดาํเนินการไดใ้นระดบัดี – ดีมาก ในทุกดา้น มีพฒันาการดีข้ึนจาก
การดาํเนินการปีการศึกษา 2553 ซ่ึงเดิม ดาํเนินการอยูใ่นเกณฑ ์“ดี” โดยดาํเนินการไดดี้-ดีมาก ในเกือบทุกดา้น
ยกเวน้ดา้นบริหารงานบุคคล ดา้นบริหาร และดา้นท่ีเก่ียวกบัชุมชน สรุปเปรียบเทียบไดด้งัน้ี 

 
 ผลการตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 2553 
ผลการตรวจประเมิน 
ปีการศึกษา 2554 

องคป์ระกอบท่ี 1 กระบวนการพฒันาแผน 4.00 
(ดี) 

4.00 
(ดี) 

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 4.27 
(ดีมาก) 

4.30 
(ดีมาก) 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมพฒันานิสิตนกัศึกษา 5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 4.67 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 3.00 
(พอใช)้ 

4.50 
(ดี) 

องคป์ระกอบท่ี 6 การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 3.75 
(ดี) 

4.75 
(ดีมาก) 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 
(ดีมาก) 

4.00 
(ดี) 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 4.00 
(ดี) 

4.00 
(ดี) 

เฉลีย่ 4.23 4.54  
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การดาํเนินงานในปีการศึกษา 2554 ทาํไดดี้ในเกือบทุกตวัช้ีวดั คือไดค้ะแนน 4-5 ข้ึนไป ยกเวน้
ตวัช้ีวดัท่ี 2.3 อาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งวิชาการ ไดค้ะแนนประเมิน  2.64 ผลการตรวจประเมินคุณภาพ 
ตามเกณฑม์าตรฐานสกอ. รายตวัช้ีวดั มีผลดงัน้ี 
ตวัชีว้ดั ชื่อตวัชีว้ดั ผลการตรวจ ปี

การศกึษา 53 
ประเมนิตนเอง  
ปีการศกึษา 54 

ผลการตรวจ ปี
การศกึษา 54 

เหตุผลการเปลีย่นแปลง
คะแนน 

องคป์ระกอบท่ี 1  กระบวนการพฒันาแผน   

1.1 กระบวนการพฒันาแผน 4 5 4  ขอ้ 7 ไมใ่ชก่ารนําเสนอ
แผนกลยทุธ ์

องคป์ระกอบท่ี 2  การผลิตบณัฑิต   

2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบรหิาร
หลกัสตูร  

4 4 4   

2.2 อาจารยป์ระจาํทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอก 4.61 4.74 4.74   
2.3 อาจารยป์ระจาํทีด่าํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการ 
2.59 2.64 2.64   

2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากร
สนบัสนุน 

3 5 5   

2.5 หอ้งสมดุ อุปกรณ์การศกึษา และ
สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้

5 5 5  

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน 5 4 4  มกีารดาํเนินการประเมนิ
ครบทุกรายวชิา แต่นิสติ
เขา้ประเมนิไมค่รบ 

2.7 ระบบและกลไกพฒันาสมัฤทธผิลการ
เรยีน ตามคุณลกัษณะของบณัฑติ 

5 5 5   

2.8 ระดบัความสาํเรจ็ของการเสรมิสรา้ง
คุณธรรมจรยิธรรมทีจ่ดัใหก้บันกัศกึษา 

5 4 4   

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมพฒันานิสิตนักศึกษา   
3.1 ระบบและกลไกการใหค้าํปรกึษาและ

บรกิารดา้นขอ้มลูขา่วสาร 
5 5 5  

3.2 ระบบและกลไกการสง่เสรมิกจิกรรมนกัศกึษา 5 5 5   
องคป์ระกอบท่ี  4  การวิจยั   
4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรอื

งานสรา้งสรรค ์ 
4 5 5  

4.2 ระบบและกลไกจดัการความรูจ้ากงานวจิยั
หรอืงานสรา้งสรรค ์ 

5 5 5  

4.3 เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์
ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั
ประจาํ 

5 5 5   
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ตวัชีว้ดั ชื่อตวัชีว้ดั ผลการตรวจ ปี
การศกึษา 53 

ประเมนิตนเอง  
ปีการศกึษา 54 

ผลการตรวจ ปี
การศกึษา 54 

เหตุผลการเปลีย่นแปลง
คะแนน 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม   
5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแก่

สงัคม  
3 4 4   

5.2 กระบวนการบรกิารวชิาการใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อสงัคม  

3 5 5   

องคป์ระกอบท่ี 6 การทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม   
6.1 ระบบและกลไกการทาํนุบาํรงุศลิปะและ

วฒันธรรม 
5 5 5  

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ   

7.1 ภาวะผูนํ้าของสภาสถาบนัและผูบ้รหิาร
ทุกระดบัของสถาบนั 

3 4 4  

7.2 การพฒันาสถาบนัสูส่ถาบนัเรยีนรู ้ 3 5 5   
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการ

ตดัสนิใจ  
5 5 5   

7.4 ระบบบรหิารความเสีย่ง  4 5 5   
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ   

8.1 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  5 5 4  ขอ้ 1 แผนการเงนิ ไม่
สอดคลอ้งกบัแผน
ยทุธศาสตร ์

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ   

9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายใน  

4 4 4  

 4.23 4.63 4.54  
 

  
บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพ วันท่ี 17 ส.ค. 55
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สรุปผลการตรวจประเมินในภาพรวมของคณะ 
 

คณะอักษรศาสตร์มีภาพรวมของการบริหารจัดการอยู่ในระดับ ดีมาก  สอดคล้องกับผลการ
ดาํเนินงานดา้นองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา ไดแ้สดงถึงความมุ่งมัน่ในการพฒันา
มาตรฐานคุณภาพตามพนัธกิจหลกั ของสถาบนัอุดมศึกษา อนัไดแ้ก่ การผลิตบณัฑิต การวิจยั การใหบ้ริการ
ทางวิชาการแก่สังคม  และการ ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ดังแสดงให้เห็นจากภาพรวมผลการประเมิน
คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก ซ่ึงดีข้ึนอย่างชดัเจนเม่ือเทียบกบัผลการประเมินในปีท่ีผ่านมาซ่ึงอยู่ใน
ระดบั ดี  

โอกาสในการพฒันาเพื่อยกระดบัมาตรฐานในส่วนน้ีใหสู้งข้ึน ไดแ้ก่ ปัจจยันาํเขา้ในเร่ืองคุณวุฒิและ
การเขา้สู่ตาํแหน่งทางวิชาการของอาจารย ์ซ่ึงถือเป็นประเดน็หลกัท่ีส่งผลกระทบต่อภาพรวมในดา้นการผลิต
บณัฑิต อนัเป็นพนัธกิจหลกั  โดยมุ่งการจดัทาํแผนทดแทนอตัราอาจารยเ์กษียณและแผนการเงินท่ีรับรองการ
จ้าง  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ในส่วนขององค์ประกอบด้านการบริการวิชาการ 
(องค์ประกอบท่ี 5) ไดเ้ห็นการพฒันาท่ีดีข้ึนจากปีท่ีผ่านมา  โดยมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเป็น
จาํนวนมากทั้งในระดบัอาเซียนและระดบันานาชาติ แต่ยงัมีโอกาสพฒันา ในเร่ืองการบูรณาการงานการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการให้เป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป การพฒันาคณาจารย ์
บุคลากรสายสนับสนุน และการบูรณาการงานดังกล่วจะช่วยผลกัดนัให้คณะอกัษรศาสตร์มีความยัง่ยืน 
และมีความสามารถในการแข่งขนัได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
    1. บริหารจดัการเร่ืองการพฒันาการเขา้สู่ตาํแหน่งทางวิชาการ 
    2. พฒันาระบบการบูรณาการงานวจิยั การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ 
    3. พฒันาระบบการส่ือสารแบบสองทางระหวา่งทีมบริหารกบับุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุน 

  
วธีิปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม 
     แนวปฏิบัตทิีด่ี 

1. ระบบรายงานกิจกรรมคุณภาพประจาํวนั Daily KPI Report  
2. ระบบการทาํงานของกรรมการประกนัคุณภาพ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควชิา 
ภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
 ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะอกัษรศาสตร์ เป็นภาควชิาขนาดใหญ่ในคณะฯ   แมจ้ะประกอบ 
ดว้ย 6 สาขาวชิา แต่สอนภาษาตะวนัออกถึง 9 ภาษา รับผดิชอบดาํเนินงานบริหารหลกัสูตรต่างๆ ตั้งแต่ระดบั
ปริญญาบณัฑิต ปริญญามหาบณัฑิต และปริญญาดุษฎีบณัฑิต รวมทั้งการใหบ้ริการการสอนภาษาตะวนัออกแก่
สงัคม    
จุดเด่น 
1. ภาควิชาภาษาตะวนัออกเป็นแหล่งอา้งอิงทาง
วิชาการในระดบัประเทศและนานาชาติ  
2. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจยักบั
หลายมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ รวมทั้งครือข่าย
การระดมทุนจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของ
อาจารย์และนิสิตในระดับปริญญาบัณฑิตและ
บณัฑิตศึกษา 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
เสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจยัในระดบั
อาเซียน   

จุดท่ีควรพฒันา 
ยงัมีจาํนวนนิสิตในระดบับณัฑิตศึกษานอ้ย 

ขอ้เสนอแนะ 
ควรมีแผนการเพ่ิมจาํนวนนิสิตโดยผ่านเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับ
อาเซ่ียน 

คะแนนเฉล่ีย                                  4.67 ระดบัผลการประเมิน                        ดีมาก 
ตัวช้ีวดั คะแนนการประเมินตนเอง คะแนนของผู้ตรวจ หมายเหตุ 

2.1 5 5  
2.6 4 4  
2.7 5 5  

คะแนนเฉลีย่ 4.67 4.67  
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควชิา/ศูนย์ 
ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลมิพระเกยีรติ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

        ศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอกัษรศาสตร์มีระบบและกลไกการพฒันาและบริหาร
หลกัสูตรท่ีครบถว้น มีการบริหารหลกัสูตรท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั มีการส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองทั้งการ
ปฏิบติัและวิจยั มีวิทยากร ผูช้าํนาญการดา้นวชิาชีพ และมีการดูงาน มีโครงการแนะแนวการทาํวิทยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ และการพฒันาเพื่อตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ตลอดจนมีทุนสนบัสนุนค่าลงทะเบียนให้
นิสิตร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการระดบันานาชาติ นอกจากน้ียงัมีการสาํรวจความตอ้งการและความพอใจของผูใ้ช้
บณัฑิตอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งยงัมีการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างจรรยาบรรณของผูว้ิจยัและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
อีกดว้ย  แต่ศูนยฯ์ ยงัมีอาจารยป์ระจาํเพียง 1 คน ซ่ึงมีคุณวฒิุปริญญาเอกแต่ยงัไม่มีตาํแหน่งวิชาการ   
จุดเด่น 
นิสิตเกือบทั้งหมดตอ้งการเรียนไปเพื่อใช้
ในการประกอบอาชีพ จึงเลือกเรียนแผน ข. 
ซ่ึงกต็รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
อยา่งไรกดี็ ศูนยฯ์ กต็อ้งการเพิ่มจาํนวน
นิสิตท่ีเลือกทาํสารนิพนธ์ดา้นการวจิยัให้
มากข้ึนดว้ย   

แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. ควรมีกรรมการหลกัสูตรสาขาภาษาศาสตร์ 
เพื่อช่วยกาํกบัดูแลคุณภาพการทาํวิทยานิพนธ์ 
และสารนิพนธ์ดา้นการวจิยั 
2. หาทางใหนิ้สิตแผน ก. มีสิทธิไดรั้บทุน 
อุดหนุนการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสท่ี
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเจริญพระชนมายคุรบ 72 พรรษา 
ของมหาวิทยาลยั 
สาํหรับเป็นเคร่ืองจูงใจในการเลือกแผนการเรียน แต่เน่ืองจาก
หลกัสูตรเป็นหลกัสูตรปกติแบบนอกเวลาและค่าเล่าเรียนค่อนขา้ง
สูง จึงยงัไม่เขา้ข่ายขา้งตน้ 

จุดทีค่วรพฒันา 
ควรหาวิธีกระตุน้ใหนิ้สิตทาํประเมินมาก
ข้ึนเพื่อให ้
ไดผ้ลท่ีใชอ้า้งอิงไดจ้ริง 

ข้อเสนอแนะ   
ควรมีแผนงานดา้นบุคลากรท่ีชดัเจน ทั้งการเพ่ิมอาจารยป์ระจาํของ
ศูนยฯ์ ใหมี้มากกวา่ 1 คน และครบทั้งสาขาการแปลและการล่าม 
การกาํหนดกรอบเวลาในการขอตาํแหน่งวชิาการ การกระตุน้ให้
บุคลากรเขา้รับการอบรมและร่วมการสมัมนาต่างๆ ใหม้ากข้ึน 

คะแนนเฉลีย่                  4.33 ระดับผลการประเมิน               ดี 

ตัวช้ีวดั คะแนนการประเมินตนเอง คะแนนของผู้ตรวจ หมายเหตุ 

2.1 5 4 ทาํได ้6 ขอ้ (1,2,3,4,5,7) 
2.6 4 4 ทาํได ้6 ขอ้ (1,2,3,4,5,7) 
2.7 5 5 ทาํได ้6 ขอ้ (1,2,3,4,5,6) 

คะแนนเฉลีย่ 4.67 4.33  
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การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ตามเกณฑ สมศ. 
 คณะอกัษรศาสตร์ มีการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) สมศ. เม่ือวนัท่ี  
14 มิถุนายน 2555 มีกรรมการผูต้รวจประเมินคุณภาพ ดงัน้ี 
 

 ศ.ดร.สมบติั ธาํรงธญัวงศ ์ อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 รศ.ดร.ธนวดี บุญลือ รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัสยาม   กรรมการ 
 น.ส.เทียมจิตร์ พว่งสมจิตร์ นกัวจิยัชาํนาญการ 8 สถาบนัไทยคดีศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 

ผลการตรวจประเมิน มีดงัน้ี 
 

ดา้น ตวับ่งช้ีคุณภาพ คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

คะแนนหลงัการ

ตรวจประเมิน 

ด
า้
น
คุ
ณ
ภ
า
พ
บ
ณั
ฑิ
ต

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 1 บัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพ

อสิระภายใน 1 ปี 

3.44 3.44 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑติปริญญาตรี โทและเอก ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ   

4.28 4.28 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 3 ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทที่

ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 4 ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกที่

ได้รับการตีพิมพ์ 

5.00 5.00 

ด
า้
น
ง
า
น
วิ
จ
ยั
แ
ล
ะ
ง
า
น

ส
ร
า้
ง
ส
ร
ร
ค

 ์

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 

5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาํไปใช้ประโยชน์ 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 5.00 5.00 

ด
า้
น
ง
า
น
ก
า
ร
บ
ริ
ก
า
ร

วิ
ช
า
ก
า
ร
แ
ก่
ส
งั
ค
ม

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 8 ผลการนาํความรู้และประสบการณจ์ากการ

ให้บริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย 

5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 9 ผลการเรียนรู้และส่งเสริมความเข้มแขง็ของชุมชน

หรือองค์กรภายนอก 

5.00 5.00 

ด
า้
น
ก
า
ร
ทํ
า
นุ
บ
าํ
รุ
ง

ศิ
ล
ป
ว
ฒั
น
ธ
ร
ร
ม

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 

5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสนุทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 

5.00 5.00 
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ดา้น ตวับ่งช้ีคุณภาพ คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

คะแนนหลงัการ

ตรวจประเมิน 

ด
า้
น
ก
า
ร
บ
ริ
ห
า
ร
แ
ล
ะ

พ
ฒั
น
า
ส
ถ
า
บ
นั

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 12 การปฏบัิติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน   

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 13 การปฏบัิติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร

สถาบัน 

4.00 4.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 14 การพัฒนาอาจารย์ 3.87 3.87 

ด
า้
น
ก
า
ร
พ
ฒั
น
า

แ
ล
ะ
ป
ร
ะ
ก
นั

คุ
ณ
ภ
า
พ
ภ
า
ย
ใ
น

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 15 ผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายใน

รับรองโดยต้นสงักดั 

 

4.23 4.23 

ก
ลุ่
ม
ต
ัว
บ่
ง
ชี้
อ
ตั

ลั
ก
ษ
ณ
์ 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอตัลักษณข์องสถาบัน   

ตัวบ่งช้ีที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกดิอตัลักษณ์ 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑติตามอตัลักษณ์ 4.28 4.28 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล

สะท้อนเป็นเอกลักษณข์องสถาบัน 

5.00 5.00 

ก
ลุ่
ม
ต
ัว
บ่
ง
ชี้

ม
าต
ร
ก
าร

ส่
ง
เส
ริ
ม
 

ตัวบ่งช้ีที่ 18.1 ผลการช้ีนาํ ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสงัคมใน

ประเดน็ที่ 1 

5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 18.2 ผลการช้ีนาํ ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสงัคมใน

ประเดน็ที่ 2 

5.00 5.00 

  4.56 

(ดีมาก) 

4.69 

(ดีมาก) 
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3.2 กิจกรรมคุณภาพอ่ืนๆท่ีมีการดําเนินการ  
 มีการดาํเนินงานต่างๆ ดงัน้ี 

 

งานทีไ่ดรับการปรับปรุงกระบวนการภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   
ลําดบั ภาควชิา/

หน่วยงาน 
งานทีไ่ดรั้บการปรับปรงุกระบวนการภายในเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ชว่งเวลาที่

ดําเนนิการ 
1 ฝ่ายบรหิาร บรหิารจัดการหอ้งเรยีนใหม ่ใหว้ชิาทีใ่ชบ้รกิารโสตฯมาอยูช่ัน้เดยีวกนัหรอื

ใกล ้ๆ กนั 
ตัง้แต ่9 ธ.ค. 2554 

2 ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

ปรับปรงุระบบการ Update เว็บไซตค์ณะอกัษรศาสตร ์โดยเปลีย่นเป็นระบบ 
Outsource ทําใหเ้ว็บไซตม์กีารปรับปรงุอยา่งสมํา่เสมอและ Update ได ้

อยา่งรวดเร็ว  

ตัง้แต ่ม.ีค.55 เป็น
ตน้มา 

3 ฝ่ายประกนั
คณุภาพ/ 
ฝ่ายวางแผนฯ 

การรายงานผลการดําเนนิงาน SDA ฝ่ายวางแผนและพัฒนาไดร้ว่มกบังาน
ประกนัคณุภาพในการตรวจสอบผลการดําเนนิงาน SDA เพือ่ความครบถว้น

ของขอ้มลู ทําใหผ้ลการดําเนนิงานบรรลเุป้าหมาย 

ตัง้แต ่ม.ค. 55 เป็น
ตน้มา 

4 ฝ่ายประกนั
คณุภาพ/ 
ฝ่ายวางแผนฯ 

การรายงานผลการดําเนนิงาน SDA ฝ่ายวางแผนและพัฒนาไดร้ว่มกบังาน
ประกนัคณุภาพในการตรวจสอบผลการดําเนนิงาน SDA เพือ่ความครบถว้น

ของขอ้มลู ทําใหผ้ลการดําเนนิงานบรรลเุป้าหมาย 

พ.ย.-55 

5 ศลิปการละคร เปลีย่นระบบล็อคและกญุแจหอ้งปฏบิตักิารทางละคร ตัง้แต ่มนีาคม 2555 

6 ศลิปการละคร จัดระเบยีบลานขนของดา้นหลงัโรงละคร ตัง้แต ่มนีาคม 2555 

7 ศลิปการละคร จัดระบบใชห้อ้ง โดยจัดทําตารางการใชห้อ้งบรเิวณทีป่ระชาสมัพันธข์อง
ภาควชิาฯ 

ปีงบประมาณ 2555 

8 ศนูยส์ารนเิทศ ยมืวทิยานพินธก์ลบับา้นได ้โดยไมต่อ้งเขยีนแบบฟอรม์ ตัง้แต ่กมุภาพันธ ์
2555 

9 ศนูยส์ารนเิทศ บรกิารตอบคําถามผา่น Message จากหนา้ FanPage ใน Facebook ตัง้แต ่มถินุายน 
2555 

10 ศนูยส์ารนเิทศ ยา้ยหนังสอืภาพไปทีส่รรพศาสตรส์โมสร ใหบ้รกิารแบบชัน้เปิดไมต่อ้ง
เขยีนแบบฟอรม์ขอใช ้

ตัง้แต ่สงิหาคม 
2555 

11 ศนูยส์ารนเิทศ รับคนืหนังสอืผา่นตูรั้บคนื Library Anywhere โดยรว่มมอืกบัหอ้งสมดุคณะ
รัฐศาสตร ์

ตัง้แต ่สงิหาคม 
2555 
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กิจกรรมท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู (Knowledge Management) 
ลําดบั ภาควชิา หวัขอ้การเสวนา/กจิกรรม/วชิาที่

ประชมุกลุม่ 
 วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่ม

เป้าหมาย 
จํานวนผูเ้ขา้รว่ม
จรงิ 

1 BALAC ประชมุเพือ่ปรับปรงุรายวชิาทีเ่ปิดสอน
ใหก้ับหลักสตูรและแลกเปลีย่น
ความเห็นเกีย่วกบักลวธิกีารสอน 

1 พ.ค. 55 เวลา 10.00-
12.00 น. ณ หอ้ง 712 
อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์- อาจารย ์11 

2 คณะอกัษร
ศาสตร ์

สมัมนาอาจารยค์ณะอกัษรศาสตร ์
ประจําปี 2555 แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ล
ยทุธใ์นการพัฒนา... 
-ภาควชิาสูค่วามเป็นเลศิทางวชิาการ 
-ภาควชิาสูป่ระชาคมอาเชยีนและ
นานาชาต ิ
-ภาควชิาสูส่งัคม 

19 เม.ย. 55 หอ้ง 304 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

อาจารย ์150 อาจารย ์121 

3 ปรัชญา "ประสบการณ์การวจัิยทีป่ระเทศกรซี"  ศ. 24 ส.ค. 55 เวลา   
13.00-16.00 น. ณ หอ้ง 
708 อาคารบรมฯ 

นสิติ อาจารย ์
บคุคลภายนอก 
30 คน 

นสิติป.โท 8        
นสิติป.เอก 8 
อาจารย ์7  
บคุคลภายนอก 3

4 ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

โครงการเสวนาและอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารวา่ดว้ยเรือ่งเกีย่วกบัเว็บไซต ์

23 ม.ีค. 55 หอ้ง 711 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

อาจารยแ์ละ
เจา้หนา้ที ่20 

อาจารย ์4 
เจา้หนา้ที ่22 

5 ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

ตวัอยา่งแบบประเมนิผูใ้ชบ้ณัฑติคณะ
อกัษรศาสตร ์(รเิริม่โดยภาควชิา
ภมูศิาสตร)์ 

22 พ.ค. 55 แบง่ปัน
ความรูท้าง E-mail  

อาจารย ์ อาจารย ์34 

6 ฝ่ายวจัิย อาศรมวจัิย เรือ่ง "การขอกําหนด
ตําแหน่งทางวชิาการระดับ
ศาสตราจารย"์ 

พฤ. 22 ม.ีค. 55 เวลา 
12.00-14.00 น. ณ หอ้ง 
707 อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์ อาจารย ์14 

7 ฝ่ายวจัิย อาศรมวจัิย เรือ่ง "การตพีมิพห์นังสอื
กํากบัสํานักพมิพร์ะดบันานาชาต"ิ 

พฤ. 29 ม.ีค. 55 เวลา 
16.00-18.00 น. ณ หอ้ง 
707 อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์ อาจารย ์10  

8 ฝ่ายวจัิย เสวนาอาศรมวจัิย เรือ่ง หลกัเกณฑ์
และขัน้ตอนการขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวชิาการ  

11 ม.ิย. 55 เวลา 
12.00–14.00 น. หอ้ง 
401/18 ชัน้ 4 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร  

อาจารย ์ อาจารย ์38 

9 ฝ่ายวชิาการ การประชมุชีแ้จงการดําเนนิการดา้น
การรับสมัครเขา้ศกึษาการสง่
วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์และการ
สนับสนุนทนุ 

4 เม.ย.55  เวลา 13.30 
น. หอ้ง 708 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

อาจารย ์เจา้หน ้
ที ่35 

อาจารย ์11 
เจา้หนท้ี ่12 

10 ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรือ่ง การนําเสนอในการ
ประชมุเชงิวชิาการ ประสบการณ์วจัิย
เพือ่ไปนําเสนอในทีป่ระชมุทาง
วชิาการ 

20 ม.ค.55 หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติ  อาจารย ์
บคุคล ภายนอก 
25 

นสิติป.เอก 20 
อาจารย ์ 2 

11 ภาษาองักฤษ โครงการสมัมนาบรหิารหลักสตูร
บณัฑติศกึษา (ระดมความคดิเห็นของ
คณาจารยบ์ณัพติศกึษาและนําผลการ
ประเมนิหลักสตูรมาพัฒนาปรับปรงุ
หลกัสตูร) 

28 พ.ค. 55 หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์19 อาจารย ์ 14 
บคุลากร 4 
o มศีษิยเ์กา่เขา้
รว่ม 

12 ภาษาองักฤษ โครงการสมัมนาภาควชิา
ภาษาองักฤษ เพือ่ระดมความคดิเห็น
เรือ่งการผลติผลงานวชิาการและ
นโยบายการบรหิารงานของภาควชิา 

29 พ.ค. 55 ณ โรงแรม 
Le Meridian 

อาจารยไ์ทย-
ตปท. 31 
เจา้หนา้ที ่4 

อาจารยไ์ทย 21
อาจารยต์ปท. 2 
เจา้หนา้ที ่4 
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รายช่ือคณาจารย 
 

ภาควชิา สถานภาพ ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 

ภาควชิาภาษาไทย ขา้ราชการ 1 นางชลดา  เรืองรักษลิ์ขิต รศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาไทย ขา้ราชการ 2 นางสาวณฐัพร  พานโพธ์ิทอง ผศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาไทย ขา้ราชการ 3 นางสาวใกลรุ่้ง  อามระดิษ อ.ดร. 

ภาควชิาภาษาไทย ขา้ราชการ 4 นายอนนัต ์ เหล่าเลิศวรกุล อ.ดร. 

ภาควชิาภาษาไทย ขา้ราชการ 5 นางสาวธีรนุช  โชคสุวณิช อ.ดร. 

ภาควชิาภาษาไทย ขา้ราชการ 6 นายวิภาส  โพธิแพทย ์ อ.ดร. 

ภาควชิาภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 7 นายปรมินท ์ จารุวร ผศ.ดร.   

ภาควชิาภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 8 นางสาวประไพพรรณ  พ่ึงฉิม อ.   

ภาควชิาภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 9 นางสาวศิริพร   ภกัดีผาสุข             ผศ.ดร.   

ภาควชิาภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 10 นายอาทิตย ์  ชีรวณิชยก์ลุ               ผศ.ดร.   

ภาควชิาภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 11 นางสาวธานีรัตน์    จตุัทะศรี       อ.ดร.   

ภาควชิาภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 12 นางนํ้าผึ้ง   ปัทมลางคุล             อ.ดร.     

ภาควชิาภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 13 นางสาวม่ิงมิตร  ศรีประสิทธ์ิ   อ.ดร.     

ภาควชิาภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 14 นายชยัรัตน์  พลมุข อ. 

ภาควชิาภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 15 นางสาวมุจลินท ์ สุดเจริญ อ. 

ภาควชิาภาษาไทย ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 16 นางสุกญัญา  สุจฉายา รศ. 

ภาควชิาภาษาไทย ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 17 นางสาวสุจิตรา  จงสถิตยว์ฒันา รศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาไทย ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 18 นางศิราพร  ณ  ถลาง ศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาไทย ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 19 นางเทพี  จรัสจรุงเกียรติ อ.ดร. 

ภาควชิาภาษาไทย ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 20 นางจิราภรณ์  ภทัราภานุภทัร อ. 

ภาควชิาภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ 1 นางสาวสุรีย ์ ชุณหเรืองเดช ผศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ 2 นางเดือนเตม็  กฤษดาธานนท ์ ผศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ 3 นางนูรีดา  หะยยีะโกะ อ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ 4 นางสาวชญัญพร  ปริญญาวฒิุชยั ผศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นางสาวทศันีย ์ สินสกลุ      ผศ. 

ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 6 นางกนกวรรณ  เลาหบูรณกิจ คะตะกิริ รศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 7 นางสาวหทยั    แซ่เจ่ีย อ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 8 นางอรรถยา   สุวรรณระดา    ผศ.ดร.    

ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 9 นางนํ้าทิพย ์  เมธเศรษฐ        อ.   
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ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 10 นางสาวสมพรนุช  ตนัศรีสุข         อ.  

ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 11 นายสืบพงศ ์ ชา้งบุญชู               อ.  

ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 12 นางสาวสุภาพร  บุญรุ่ง อ. 

ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 13 นายธีรวฒัน์  ธีรพจนี อ. 

ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 14 นายอษัฎายทุธ  ชูศรี   อ. 

ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 15 นายมานพ  อาดมั อ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 16 นายกมล  บุษบรรณ์ อ. 

ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 17 นายชานป์วชิช ์ ทดัแกว้ อ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 18 นางสาวอภิรดี  เจริญเสนีย ์ อ. 

ภาควชิาภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 19 นางสาวมณฑา  พิมพท์อง รศ. 

ภาควชิาภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 20 นางสิริมนพร สุริยะวงศไ์พศาล รศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 21 นายประพจน์  อศัววรุิฬหการ ผศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 22 ร.ท.บรรจบ  บรรณรุจิ  ผศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 23 นางพชันี   ตั้งยนืยง รศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 24 นางสาวมนธิรา  ราโท รศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 25 นางสาวชมนาด ศีติสาร  ผศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 26 นางสาวศศรักษ ์ เพชรเชิดชู อ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 27 นายวรวฒิุ  จิราสมบติั ผศ.ดร.  

ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการ 1 นางสาวภคัพรรณ  ทิพยมนตรี อ. 

ภาควชิาภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 2 นางสาวรักสงบ  วจิิตรโสภณ ผศ.ดร.  

ภาควชิาภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 3 นางณิดา  ติรณสวสัด์ิ อ.ดร.  

ภาควชิาภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 4 นางดวงฤดี    เจริญบณัฑิต อ. 

ภาควชิาภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นางสาวฐาปนจัฉร์   ขนุภกัดี อ. 

ภาควชิาภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 6 นางสาวจิตติมา  พฤฒิพฤกษ ์ อ. 

ภาควชิาภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 7 นางสาวมธุริน  ลีละเศรษฐกลุ อ. 

ภาควชิาภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 8 นางสาวพราว  เศรษฐบุตร อ. 

ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 9 นางคารินา  โชติรว ี ผศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 10 นางสุรภีพรรณ  ฉตัราภรณ์ รศ. 

ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 11 นางสุนิจ  สุตณัฑวบิูลย ์ ผศ. 

ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 12 นางสาวปทมา  อตันโถ ผศ.  

ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 13 นางสาวพจี  ยวุชิต รศ.ดร. 
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ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 14 นางสาวสงวนศรี  ขนัธวเิชียร ผศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 15 นางสาวณฐัมา  พงศไ์พโรจน์ รศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 16 นางสาวสมจิต  จิระนนัทิพร อ. 

ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 17 นางสาวนํ้าทิพย ์ ภิงคารวฒัน์ ผศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 18 นางสาวดารินทร์  ประดิษฐทศันีย ์ ผศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 19 นางสาวจิรันธรา  ศรีอุทยั ผศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 20 นายศุภกาญจน์  เอ่ียมหฤท ผศ. 

ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 21 นางสาวปรีณา  แข่งขนั อ.ดร. 

ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 22 นางปรีมา  มลัลิกะมาส รศ. 

ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 23 นางรองรัตน์  ดุษฎีสุรพจน์   ผศ. 

ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 24 นางรศนาภรณ์  วรีวรรณ   อ. 

ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 25 นางสุเบญจา   เผา่เหลืองทอง         อ. 

ภาควชิาประวติัศาสตร์ ขา้ราชการ 1 นายสุเนตร  ชุตินธรานนท ์ รศ.ดร. 

ภาควชิาประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 2 นางสาวภาวรรณ  เรืองศิลป์ อ.ดร.  

ภาควชิาประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 3 เรือโทดินาร์     บุญธรรม                 อ.ดร.   

ภาควชิาประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 4 นายจุฬิศพงศ ์  จุฬารัตน์                   อ.ดร.   

ภาควชิาประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นางสาววลิลา  วิลยัทอง อ.ดร.   

ภาควชิาประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 6 นางสาววาสนา  วงศสุ์รวฒัน์ อ.ดร. 

ภาควชิาประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 7 นายธนาพล  ล่ิมอภิชาต อ.ดร. 

ภาควชิาประวติัศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 8 นางพิพาดา  ยงัเจริญ รศ. 

ภาควชิาประวติัศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 9 นายสุธาชยั  ยิม้ประเสริฐ รศ.ดร. 

ภาควชิาประวติัศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 10 นางสาวสุวมิล  รุ่งเจริญ ผศ. 

ภาควชิาประวติัศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 11 นางสาวิตรี  เจริญพงศ ์ ผศ. 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ 1 นางสาววภิาดา  เพช็รรักษ ์ ผศ. 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ 2 นางสาววลิิตา  ศรีอุฬารพงศ ์ ผศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ 3 นางสาวหน่ึงฤดี  โลหผล ผศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ 4 นางสาวสุวรรณา  สถาปัตยพ์ฒันา อ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ 5 นางสาวอารตี  แกว้สัมฤทธ์ิ  อ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ 6 นางจนัทรา  ประมูลทรัพย ์ อ. 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 7 นายสุกิจ  พูพ่วง อ.       

ภาควชิาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 8 นางสาวเพญ็พิสาข ์ ศรีวรนารถ อ.ดร.       
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ภาควชิาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 9 นางสาววลิาสินีย ์    แฝงยงค ์          อ.        

ภาควชิาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 10 นางสาววรุณี   อุดมศิลป ผศ.ดร.  

ภาควชิาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 11 นางสาวภาสุรี    ลือสกลุ อ.   

ภาควชิาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 12 นางสาวอติพร     เสถียรสุต อ.ดร.  

ภาควชิาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 13 นางสาวหน่ึงหทยั  แรงผลสัมฤทธ์ิ    อ.ดร.   

ภาควชิาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 14 นางสาวปาจรีย ์ ทาชาติ อ. 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 15 นายพิริยะดิศ  มานิตย ์ อ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 16 นางสาวนิธิวดี  ศรีหงส์ อ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 17 นายรมย ์ ภิรมนตรี อ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 18 นางสาวภณิตา  ศิลปวทิยาดิลก อ. 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 19 นางสาวนาถพร  กาญจนภิญโญวงศ ์ อ. 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 20 นางสาวขจิตรา  ภงัคานนท ์ รศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 21 นายสรรควฒัน์  ประดิษฐพงษ ์ ผศ. 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 22 นายปณิธิ  หุ่นแสวง ผศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 23 นางถนอมนวล    โอเจริญ ศ. 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 24 นางวรรณา  แสงอร่ามเรือง รศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 25 นายสถาพร  ทิพยศกัด์ิ รศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 26 นางสาวสิริวรรณ  จุฬากรณ์ อ.ดร. 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 27 นางชูศรี  มีวงศอุ์โฆษ ผศ. 

ภาควชิาปรัชญา ขา้ราชการ 1 นายสมภาร  พรมทา ศ.ดร. 

ภาควชิาปรัชญา พนกังานมหาวทิยาลยั 2 นางกนิษฐ์   ศิริจนัทร์          อ.ดร.  

ภาควชิาปรัชญา พนกังานมหาวทิยาลยั 3 นายเกษม  เพญ็ภินนัท ์ อ.ดร. 

ภาควชิาปรัชญา พนกังานมหาวทิยาลยั 4 นางสาวศิรประภา  ชวะนะญาณ อ.ดร. 

ภาควชิาปรัชญา พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นางสาวศริญญา  อรุณขจรศกัด์ิ อ.ดร. 

ภาควชิาปรัชญา ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 6 นางเน่ืองนอ้ย  บุณยเนตร รศ. 

ภาควชิาปรัชญา ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 7 นางสาวสิริเพญ็  พิริยจิตรกรกิจ ผศ.ดร. 

ภาควชิาปรัชญา ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 8 นางสุวรรณา  สถาอานนัท ์ รศ.ดร. 

ภาควชิาปรัชญา ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 9 นายโสรัจจ ์ หงศล์ดารมภ ์ รศ.ดร. 

ภาควชิาปรัชญา ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 10 นางสาวสุภคัวดี  อมาตยกลุ ผศ.ดร. 

ภาควชิาปรัชญา ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 11 นางสาวธิดาวดี  สกลุโพน อ.  

ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ ขา้ราชการ 1 นางจินดารัตน์  เบอรพนัธ์ุ ผศ. 
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ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ ขา้ราชการ 2 นางสาวพิมพร์ําไพ  เปรมสมิทธ์ ผศ.ดร. 

ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ ขา้ราชการ 3 นางดวงเนตร  วงศป์ระทีป อ. 

ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 4 นางสาวอรนุช  เศวตรัตนเสถียร อ.ดร.   

ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นางสาวเนณุภา    สุภเวชย ์             อ.    

ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 6 นางสาววชิราภรณ์   คลงัธนบูรณ์ อ.    

ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 7 นางสาวเสาวภา  หลิมวจิิตร อ.    

ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 8 นายทรงพนัธ์  เจิมประยงค ์ อ.ดร.   

ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 9 นายสมศกัด์ิ  ศรีบริสุทธ์ิสกลุ ผศ.ดร. 

ภาควชิาศิลปการละคร ขา้ราชการ 1 นางสาวจารุณี  หงส์จารุ รศ. 

ภาควชิาศิลปการละคร ขา้ราชการ 2 นายฤทธิรงค ์ จิวากานนท ์ ผศ. 

ภาควชิาศิลปการละคร ขา้ราชการ 3 นายดงักมล  ณ ป้อมเพชร อ. 

ภาควชิาศิลปการละคร พนกังานมหาวทิยาลยั 4 นางสาวพนัพสัสา  ธูปเทียน อ. 

ภาควชิาศิลปการละคร พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นางสาวปริดา  มโนมยัพิบูลย ์ อ.ดร. 

ภาควชิาศิลปการละคร ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 6 นายกฤษรา   วริศราภริูชา ผศ. 

ภาควชิาศิลปการละคร ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 7 นางพรรัตน์  ดาํรุง รศ. 

ภาควชิาศิลปการละคร ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 8 นายปวิตร  มหาสารินนัทน์ อ. 

ภาควชิาภมิูศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 1 นางศิริวไิล  ธีระโรจนารัตน์            ผศ.ดร.   

ภาควชิาภมิูศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 2 นางพรรณี  ชีวนิศิริวฒัน์      ผศ.ดร.   

ภาควชิาภมิูศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 3 นางสาวฐิติรัตน์  ป้ันบาํรุงกิจ อ. 

ภาควชิาภมิูศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 4 นางสาวชนิตา ดวงยหิวา อ. 

ภาควชิาภมิูศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นางสาวอารีรัตน์  แพทยนุ์เคราะห์ อ. 

ภาควชิาภมิูศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 6 นางผอ่งศรี  จัน่หา้ว รศ. 

ภาควชิาภาษาศาสตร์ ขา้ราชการ 1 นางสาวก่ิงกาญจน์  เทพกาญจนา รศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาศาสตร์ ขา้ราชการ 2 นายวโิรจน์  อรุณมานะกลุ รศ.ดร. 

ภาควชิาภาษาศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 3 นางสาวสุดา  รังกพุนัธ์ุ  ผศ.ดร.   

ภาควชิาภาษาศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 4 นางสาวธีราภรณ์  รติธรรมกลุ อ.ดร.   

ภาควชิาภาษาศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นายพิทยาวฒัน์  พิทยาภรณ์ อ.ดร.   

ภาควชิาภาษาศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 6 นางสาวภาวดี  สายสุวรรณ อ. 

ภาควชิาภาษาศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 7 นางธีระพนัธ์  เหลืองทองคาํ ศ.ดร. 

วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั 1 นางสาวถนอมนวล  หิรัญเทพ อ.ดร.       

วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั 2 นางสาวศิริพร  ศรีวรกานต ์ อ.ดร.   
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วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั 3 นางสาวชุติมา  ประกาศวฒิุสาร      ผศ.ดร.   

วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั 4 นายสุรเดช   โชติอุดมพนัธ์ ผศ.ดร.  

วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั 5 นางสาวทอแสง เชาวชุ์ติ อ.ดร.    

วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั 6 นางสาวแพร  จิตติพลงัศรี อ.ดร.    

วรรณคดีเปรียบเทียบ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 7 นางอนงคน์าฎ  เถกิงวทิย ์ รศ.ดร. 

วรรณคดีเปรียบเทียบ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 8 ม.ร.ว.กองกาญจน์  ตะเวทีกลุ ผศ. 

วรรณคดีเปรียบเทียบ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 9 นางสาวตรีศิลป์  บุญขจร รศ.ดร. 

วรรณคดีเปรียบเทียบ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 10 นางจาตุรี   ติงศภทิัย ์ ผศ.ดร. 

หน่วยวชิาอารยธรรมไทย ขา้ราชการ 1 นายสถาพร  อรุณวลิาศ อ. 

หน่วยวชิาอารยธรรมไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 2 นางสาวเพ่ิมทิพย ์ บวัเพช็ร์ อ. 

ศนูยก์ารแปลและ 
การล่ามเฉลิมพระเกียรติ 

พนกังานมหาวทิยาลยั 1 นางทองทิพย ์ พลูลาภ 
 

อ.ดร. 
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ลาํดบั ช่ือสกลุ สัญชาติ ภาควชิา 

1 นางสาวอวัร์ซูลา เยลคม์นัน์ (Ms.Ursula Jelkmann) เยอรมนั ภาษาตะวนัตก 
2 นางสาวไรซา  ซาไนวา (Ms.Raisa  Dzanaeva) รัสเซีย ภาษาตะวนัตก 
3 นายเปาโล ยรูอล อิตาลี ภาษาตะวนัตก 
4 นางจูลี รัชตรณชยั ปงโปนี (Ms. Julie Rujataronajai - Pomponi) ฝร่ังเศส ภาษาตะวนัตก 

5 
นางสาวกาตาลินา เดล โรซาริโอ อินาซุนกา มาร์กา(Ms.Catalina del 
Rosadio Inazunta Marca) 

เอกวาดอร์ ภาษาตะวนัตก 

6 นางสาวเลารา กสัโตร ซานเชส (Ms. Luura Castro Sanchez) สเปน ภาษาตะวนัตก 
7 อ.คาโรลีน  มึลเวอร์ชเตท (รวมในขอ้อาจารย/์นกัวจิยั) เยอรมนั ภาษาตะวนัตก 
8 นางเลาร่า มาร์เซีย ลุยซา แฟร์เรรา (Mrs.Laura Marcia Luiza Ferreira)  บราซิล ภาษาตะวนัตก 
9 นางโซฟี เอลก็ซานดร้า โคลเอ ้รารูท วินเซนต ์ ฝร่ังเศส ภาษาตะวนัตก 

10 นางคิโยะมิ อิเกะตะนิ  (Mrs. Kiyomi  Iketani) ญ่ีปุ่น ภาษาตะวนัออก 
11 นางสาวนะฑซุ์กิ มะทซุ์อิ ญ่ีปุ่น ภาษาตะวนัออก 
12 ศ.จาง จง เจ้ิง  จีน ภาษาตะวนัออก 
13 นายวิลเลียม เคเทอร์ แฮนดริ์ช (Mr.William Cater Handrich) อเมริกนั ภาษาองักฤษ 
14 นาย อิงโก ้เพเทอร์(Dr.Ingo Peters) เยอรมนั ภาษาองักฤษ 
15 นางจิลล ์เมต็คาฟ (Mrs.Jill Metcalfe) องักฤษ ภาษาองักฤษ 
16 นายโรเบิร์ต ไมเคิล แครบทรี (Mr.Robert Michael Crabtree)  อเมริกนั ภาษาองักฤษ 
17 นายโทน่ี โอ นีลล ์(Mr.Tony O'Neill) ไอริช ภาษาองักฤษ 
18 นางเวน็ดี ลิงค ์อวเียเล  องักฤษ ภาษาองักฤษ 
19 ผศ.พิเศษไซมอน เจพี ไรท ์(Mr.Simon J.P. Wright) องักฤษ ภาษาองักฤษ 
20 นายโดนลัด ์สกอ็ต ฮมัฟรียส์ (Mr. Danald Scott Hamphries) อเมริกนั ภาษาองักฤษ 
21 นายสกอ็ต โจเซฟ โอลดเ์มิน อเมริกนั ภาษาองักฤษ 
22 นายแอนดรู  จอห์น  ไรท ์(Mr.Andrew John Wright) องักฤษ ภาษาองักฤษ 

 
  หลกัสูตรนานาชาติ (ลูกจ้างช่ัวคราวเหมาจ่าย)     

23 นายเบร็ท แอนดรูว ์ฟาร์เมอร์ (Mr.Brett Andrew Farmer) ออสเตรเลียน นานาชาติ 
24 นายอลัเบิร์ต บอกซอเรอ สเปน นานาชาติ 
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รายช่ือผูมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินการกิจกรรมการประกันคุณภาพในกรรรมการ
ชุดตางๆ 
 

รายช่ือคณะกรรมการดําเนินการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 
1. คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
8. รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ กรรมการ 
9. รองศาสตราจารยเ์น่ืองนอ้ย บุณยเนตร กรรมการ 
10. อาจารย ์ดร.จุฬิศพงศ ์ จุฬารัตน์ กรรมการ 
11. นายสมชาย  เผอืกผอ่ง กรรมการ 
12. นางพรลภสั เชวงวณิชชา กรรมการและเลขานุการ 

 
 

รายช่ือคณะกรรมการอาํนวยการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 
1.  คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
3.  รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
5.  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
6.  รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ กรรมการ 
7.  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
8.  รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ กรรมการ 
9.   หวัหนา้ภาควิชาภาษาตะวนัออก กรรมการ 
10.  หวัหนา้ภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
11.  หวัหนา้ภาควิชาประวติัศาสตร์ กรรมการ 
12.  หวัหนา้ภาควิชาภาษาตะวนัตก กรรมการ 
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13.  หวัหนา้ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
14.  หวัหนา้ภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
15.  หวัหนา้ภาควิชาภาษาศาสตร์ กรรมการ 
16.  หวัหนา้ภาควิชาภาษาองักฤษ กรรมการ 
17.  หวัหนา้ภาควิชาศิลปการละคร กรรมการ 
18.  หวัหนา้ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ กรรมการ 
19.  หวัหนา้ภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
20.  อาจารย ์ดร.วิลลา  วิลยัทอง กรรมการ 
21.  อาจารยส์มจิต  จิระนนัทิพร กรรมการ 
22.  อาจารย ์ดร. ธีรนุช  โชคสุวนิช กรรมการ 
23.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรุณี  อุดมศิลป กรรมการ 
24.  อาจารย ์ดร.เกษม  เพญ็ภินนัท ์ กรรมการ 
25.  อาจารย ์ดร.พิทยวฒัน์  พิทยาภรณ์ กรรมการ 
26.  อาจารยป์วิตร  มหาสารินนัทน ์ กรรมการ 
27.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรรณี ชีวินศิริวฒัน ์ กรรมการ 
28.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชญัญาพร  ปริญญาวฒิุชยั กรรมการ 
29.  อาจารย ์ดร.อรนุช  เศวตรัตนเสถียร กรรมการ 
30.  ผูอ้าํนวยการศูนยว์รรณคดีศึกษา กรรมการ 
31.  ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยศึกษา กรรมการ 
32.  ผูอ้าํนวยการศูนยค์อมพวิเตอร์ กรรมการ 
33.  ผูอ้าํนวยการศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์ กรรมการ 
34.  ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ 
35.  ผูอ้าํนวยการศูนยบ์ริการวิชาการ กรรมการ 
36.  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารคณะอกัษรศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
37.  นายสุธรรม โตฤกษ ์ ผูช่้วยเลขานุการ 
 

รายช่ือคณะกรรมการประสานงานประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 
1. รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ สาํนกัคณบดี ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยเ์น่ืองนอ้ย บุณยเนตร ปรัชญา กรรมการ 
3. รองศาสตราจารยป์รีมา  มลัลิกะมาส ศูนยก์ารแปลฯ กรรมการ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หน่ึงฤดี โลหผล ภาษาตะวนัตก กรรมการ 
5. อาจารย ์ดร.จุฬิศพงศ ์จุฬารัตน์ ประวติัศาสตร์ กรรมการ 
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6. อาจารย ์ดร.ณิดา  ติรณสวสัด์ิ ภาษาองักฤษ กรรมการ 
7. อาจารย ์ดร.ทอแสง  เชาวชุ์ติ วรรณคดีเปรียบเทียบ กรรมการ 
8. อาจารย ์ดร.พริิยะดิศ มานิตย ์ ภาษาตะวนัตก กรรมการ 
9. อาจารย ์ดร.หน่ึงหทยั  แรงผลสมัฤทธ์ิ ภาษาตะวนัตก กรรมการ 
10. อาจารย ์ดร.อารตี  แกว้สมัฤทธ์ิ ภาษาตะวนัตก กรรมการ 
11. อาจารย ์ดร.ประไพพรรณ  พึ่งฉิม ภาษาไทย กรรมการ 
12. อาจารย ์อภิรดี  เจริญเสนีย ์ ภาษาตะวนัออก กรรมการ 
13. อาจารยพ์นัพสัสา  ธูปเทียน ภาควิชาศิลปการละคร กรรมการ 
14. นางปัทมา  ฮอวกิ์นส์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ กรรมการ 
15. นางสาวสุทธิลกัษณ์  พึ่งผลพฤกษ ์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
16. นายสรคม  ดิสสะมาน บรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
17. นางสาววณิชยา สนธิใจ อารยธรรมไทย กรรมการ 
18. นายสมชาย เผอืกผอ่ง เลขานุการคณะ กรรมการ 
19. นางจุฑามาศ จนัทร์แกว้ งานคลงัและพสัดุ กรรมการ 
20. นางสาวเบญจพร  เช้ือนุ่น งานบริหารและธุรการ กรรมการ 
21. นางวภิา หอมศิริ บริการการศึกษา กรรมการ 
22. นางสาวสุดารัตน์ โคตรสมบติั ฝ่ายวางแผน กรรมการ 
23. นางวรรณภา จดัสนาม ฝ่ายวิจยั กรรมการ 
24. นางกญัญก์นก  สิงหฤกษ ์ ฝ่ายวิรัชกิจ กรรมการ 
25. นางสุปริญา ลุลิตานนท ์ ศูนยส์ารนิเทศฯ กรรมการ 
26. นางวณีา เสลาคุณ ศูนยไ์ทยศึกษา กรรมการ 
27. นางสาวกมลวรรณ อกัษร ศูนยก์ารแปลและการล่าม กรรมการ 
28. นางสาวนิภาพร อางควนิช ศูนยก์ารแปลและการล่าม กรรมการ 
29. นายรพีพฒัน์  กศุลสมบูรณ์ ศูนยค์อมพวิเตอร์ กรรมการ 
30. นางสาวสิริรัตน์  ผลหมู่ ศูนยว์รรณคดีศึกษา กรรมการ 
31. นายฉลอง แสงสิริวิจารณ์ ศูนยว์ิจยัประมวลผล กรรมการ 
32. นายดนุสิทธ์ิ  ชาตยาทร หน่วยโสตฯ กรรมการ 
33. นางพรลภสั เชวงวณิชชา ฝ่ายประกนัคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 
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คณะผู้จัดทาํรายงานประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2555 

 
 

1. อาจารยเ์นณุภา สุภเวชย ์  รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ 
2. นางพรลภสั เชวงวณิชชา  เจา้หนา้ท่ีงานประกนัคุณภาพ 

 
 

ออกแบบปกโดย   อาจารยเ์นณุภา สุภเวชย ์
ภาพปกโดย    นายดนุสิทธ์ิ ชาตยาทร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณขอ้มูลจากทุกส่วนงานในคณะฯและทุกท่านท่ีช่วยรวบรวมขอ้มูล 
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